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Süsfripdó: í pess. en ï any—Eedaedó: Serra, 13.—Palma de lallorea

Qüestions

de llengaa y líterataFa catalana

INTRODUCCIÓ

Nos obliga a prendre la ploma l'article Caíalnna Bilingüe^ pu-

blicat dalt L•l Imparcial de ^Iadrit dia 1 5 del passat desembre per

don Ramon Menéndez-Pidal, catedratich de filologia comparada
de 1' Universidat Central y membre de la Real Acadèmia de la

Llengua Espanj'ola. No hi fa res que la prensa catalanista haja

contestat victoriosament a n-aquest senyor fent veure fins a la

evidència que va errat de cap a peus. Consagrats com estam a

1' enaltiment, eczaltació y defensa de la nostra estimadíssima llen-

gua catalana, si ara no trèyem cara per ella, si no rebatéssem

així com cal els atachs que li ha dirigits tot un catedratich de fi-

lologia comparada de 1' Universidat Central y tot un acadèmich

de 1' Espanyola desde les columnes d' un dels periòdichs des-

graciadament més lletgits d' Espanya, ens tendriem nosaltres

meteys per traydors a la nostra santa causa y per desertors de

la bandera gloriosa baix de la qual batallam fa tant de temps,

gràcies a Deu.
Per djrho així com es, com arribà a les nostres maní 1' arti-

cle Cataliina bilingüe^ no haviem vist ni Iletgit res may de tal

autor. Recordàvem sí que no hi havia gayre qu' era entrat a la

Real Acadèmia de la Llengua, y que 'Is periòdichs havien dit

que '1 seu discurs d' entrada era estat una cosa tan bona y tan

bona, y que '1 gran Menéndez Pelayo li havia contestat així com
ell sap ferho, tributantli alabanses grosses, que a priori cregué-

rem y creym ben merescudes. Però com lletgz'rem tal escrit,
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això es, el cos del delicte^ Y ínima 'ns va caure a n-els peus. Diu
1' adagi que tots tenim una mala hora y no hi ha dupte qu' a-

quest senyor la tingué escrivint tal article. Se veu a la llegua

que s' es aficat en coses que no entén prou, y que en matèria de

llengua y d' hist(Via catalana no sap per ont hi van. Desd' ara

donam per cosa certa que en les altres obres seues bi haur.1 mes
sustíncia y més llecor. bi no fos així, ni seria arribat a catedrí-

tich «le filologia comparada de I' Universidat Central, ni seria

acaièmich de I' Kspanyola, ni 1' insigne Menéndc/ Pelayo hauria

dit d' ell, com sembla que digué quant el presentí a 1' .Acadèmia;

4EI pucsto de Mil.1 y Fontanals en nuestra literatura ha estado

vacante muchos afios. Iloy lo ocupa dignamcnte don Ramon
Menéndez-Pidal, único que con justícia pucde llamarse disfí|)ulo

suyo, uunque lo sea de sus libros y no de su palabra». ^'Com se

compren qu' un home així haja escrit Catalnfti bilingüe? 'ioXs^o.

comprèn, però no 's justifica, per la perturbació y desequilibri

que pateixen desgraciadament molts de cervells de Madrit e illes

adjaents devant 1' empenta, magnitut y trasccndència del movi-
ment regionalista y catalanista, que los treu de pollaguera, y
fan y diuen coses que no pertoquen.

De totes maneras, nosaltres ens alegram de que En Menéndez
Pidal haja escrit allò perquè es estat causa de que la prensa ca-

talanista ha publicats uia partida d' articles notables, que no
haurín atiat poch y anardit més y més dins molts de cors 1' entu-

siasme envers de la nostra llengua y literatura, y ens dona a n<3S-

altres una magnífica av^inentesa per dir en llur defensa y alabansa

moltes de coses que 'ns anirín bé de tot, y per presentar argu-

ments ben forts a favor de la depuració y reivindicació de la

sintacsis catalana, que es lo més trascenJental per la dignificació

de la nostra llengua estimadíssima, que tots somiam y desitja

m

de bon cor y amb tota 1' ànima.

Per lo tant, que no s' enfat En Mcnendcz-Pidal si a propòsit

del seu article escrivim pagines y més pdgines. No es per donarli

gust que les escrivim, ni tampoch per ofendre'l ni molestarlo;

es perquè creym que 'ns convé per la causa y enaltiment de la

nostra llengua, may prou volguda y eczaltada.

Desprès de tal eczordi entrem en matèria.

} c
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I

Ell Meníndez-Pidal contra un missatge catalanista a n-el Rt-y. l>t:5 lu': n^is

quérein corn a poble hem tenguda sempre una llengua pròpia, que no volem aban-

donar, a pesar de totes les invasions e imposicions de la castellana.

ç'Com es qu' En Mené idcz-Pidal escrigué tal article? l'onch

amb motiu d' haver presentat a n-el Rey els presidents de les

sociedats econòmiques de Barcelona un missatge, admirablement
sentit y escrit del periodista capdalt En Joan Marngall, amb
motiu del conflicte que va promotire 1' irracional y tiranich

decret del tristament famós Comte de Romanones sobre 1' ense-

nyansa del catecisme dins les escoles dels territoris espanyols

aont no "s parla castellíí.—Y diu el catedratich que '1 missatge

«procura hacer resaltar lo exótico que es el espanyol en Catalu-

iïa, como si ftíesen dos lenguas sin semejanza ninguna gramatical,

sin relación ninguna hist(3rica; como si su contacto y compene-
tración no tuviera razón alguna de ser, sinó la imposición admi-

nistrativa, que califica d& agraz'ioy>.

Lo que malavetja fer resaltar el missatge, es que Catalunya

té una llengua pròpia y que es aquesta que parla y no la caste-

llana, la cual no entenen generalment els catalans, y que '1 de-

cret sobre 1' ensenyansa del catecisme en les escoles es un agra-
ri a Catalunya. Això diu en resum el missatge, y diu la pura

veritat. Sí, Catalunya, València y les Balears tenen una llengua

pròpia, més antiga que la castellana, tan digna, tan noble com
cap de les que parlen els homes, y tenen el meteix dret a parlar-

la en tots els actes y ocasions de la vida que 'Is castellans la seua.

^•Amb quin dret 1' Estat ILspanyol imposa '1 castellà a les regions

que no '1 parlen.^ ^"Son aquestes regions terra de conquista.^ ;Les

conquistà 1' Estat en guerra justa ni injusta.'' ^'Quànt ni com les

s' ha fetes seues de manera que 'n puga dispondre com li don la

gana contra la voluntat de sos naturals.^* dQue es 1' Estat Espa-
nyol més que 1* agregat dels antichs reynes y senyorius que hi

ha\•ia dins Espanya, cadascun autònom y amb vida y constitu-

ció pròpia.^ S' aplegaren formant un sol Estat libèrrimament,

perquè volgueren, sense renunciar ry perdre cap dels seus drets

nadius, imprescriptibles. Quant se feu 1' unió d' Aragó y Cata-

lunya a n-el sitgle XII no se alterí en res ni per res la manera
d' ésser d' aquests dos Estats ni va perdre cap d'ells res de la seua

constitució y autonomia ni 1' us de la llengua pròpia. Quant se

feu a n-el sitgle XV 1' unió d' i\ragó, Catalunya, València y Ba-

lears amb Castella, no renunciaren ni perderen aquelles cap dels

seus drets, furs y llibertats, ni sufriren gens de capitis dijiiinutio.
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Xo va cczigir Castella cnp prelació ni preeminència demunt els

altres Kstats, ni que *s dcspiillassen de cap dels seus drets o
que la rcgonegUL-ssen per mestra y senyora tl' ont haguessen

de rebre lleys, llengua, usos ni costums. No hi hagué res d'això.

(En que consistí aquella unió.' Donchs que D." Elisabet de Cas-

tella se cas.1 amb En l*"err.1n d' Aragó, y així resultaren ésser

les meteixes persones els Keys d' Aragó y de Castella, seguint

cada un tlels diferents l'estats de Ics dues Corones just com abans,

ami) la metcixa constitució, amb los meteys furs, amb les me-
teixes llibertiits. De manera que no hi hagué fusió d' Estats, si-

nó de Dinasties; y si Castelln a poch a poch s* anà sobreposant

c imposant a n-els altres Estats, fou per una sèrie d' inwisions y
d* instrusions contra tota raó y tota justícia y per la seua situa-

ció topogràfica y un enfilall de circunstancies més que 1' afa\•o-

riren. V que const que no som inimichs de Castella, que admi-

ram amb coral entusiasme totes les grandeses de la seua història

y les grans cuaüdats que sobre tot en 1' Edat Mitja 1' adornaren;

però sabem y espcrimcntam un poch massa 'Is seus defectes. No-
saltres hem tcnguts y tenim el nostres; n* hem tenguts y en te-

nim diferents: gràcies a Deu, no hem tengut, com Castella, el de
invadir y usurpar els drets dels altres pobles amb-e qui hem
viscut units, l'órem Estat preilominant per espay de més de tre-

cents anys dins la confederació Catalana-Aragonesa, y no inva-

direm ni usurparem en res ni per res els drets, furs y llibertats

d' -Vragó. Acabà aquella confederació, y els Estats que la com-
ponien, se trobaren amb la mateixa independència y autonomia
amb-e que hi entraren. No succeí així com les Corones d'Aragó y
Castella s' aplegaren demunt uns meteys caps. Y siga dit en ho-

nor de la veritat: d' això no hi ha que donar tota la culpa a Cas-

tella: en tengué una bona part 1' esperit de 1' època, cesarista y
centralisador de ver. Y hi ha que regoncixer que tal esperit

encara se sentia més fort fora d' Espanya ilurant aquells sitgles

(XVI y XVÍI); però a la íi no nos n' escapàrem de la ruixada, y
encara en duym la post a n-el forn.

Donchs, com déyem, units baix del jou del sant matrimoni
1' any 1459 '* hercua de la Corona de Castella y 1' hereu de la

d' Aragó, y reys d' una y altra los anys I474 y 1479 respectiva-

ment, seguiren els diferents l*lstats de les dues Corones com si

no hagués succeit res, just com abans, cadascú dins casa llur

amb la meteixa constitució privativa y organisació pròpia, amb
llurs furs y llibertats, que en general y en lo sustancial respec-

taren aquells grans monarques l'erràn V, Elisabet I, Carles I y
Felip II, que amb tots els defectes que tengueren y errors que
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varen cometre, no 's pot negar que foren uns reys grans de bon
de veres, y nosaltres ens complavem coralment de proclamar-
los 'hi y els consideram com a glòries nostres.

La llengua en que 's solien dirigir els Reys d' .Aragó a
llurs Llochtinents y subalterns, era la llatina o la catalana; y
aquests publicaven les lleys, estatuts y ordinacions en catalíí, y
en català se dirigien a ells y a n-els Reys els pobles de llencrua

catalana. En la primera mitat del sitgle XVI els Reys comensaren
a escriure a n-els \"irreys y a certes corporacions qualque volta
en castelUI, y altres ho feyen en IJatí o en catald. A 1' arxiu de
la Seu de Mallorca, Sala 3," caixò 22, hi ha la primera carta real

en castellà, de l'arran V, de 4 de maig de 1498; llavò n' hi ha
una altra en catald, del meteix, a n-el Capítol, feta a Valladolit a
25 de Febrer de 1 509; y una també en català, feta a Monsó a lO
de Novembre de 1547 del príncep D. Felip, Governador Gene-
ral del Reyne a-les-hores, a D. Francesch Burgués, y llavò unes
lletres eczecutorials del meteix, també en català, fetes a Madrit a
17 d' Octubre de 1 55 1. A n-el toms de Cartes Reals de l'Arxiu
Històrich Balear durant la primera mitat de dit sitgle X\'I co-
mensa a havern'hi en castellà entre les catalanes y llatines, y
n' hi ha en català fins a 1' any 1569. A n-el tom de 1569 a 1582
ja no n' hi ha cap en mallorquí. En la notabilíssima col•lecció di-

plomàtica d' En Capmany, el primer document aont el Rey se
dirigeix en castellà a n-els Concellers de Barcelona, es de 17
d' abril de loio (Memorias Htstoricas sobre la Marina... de
Barcelona. T. IV, pag. 328). Tots els documents reals ante-
riors a n-aquest que apareixen dins^la referida col•lecció son o
llatins o catalans. En quant a n-cls Virreys, tant a Catalunya
com a Balears, seguiren comunicant en català amb los pobles
en tots els actes y documents oficials. Així la sèrie de Lletres
Comunes que 's guarden dins el referit Arxiu Històrich Balear,

que arriben fins a 1634 y que contenen ordes del Llochtinent a
Baties y Autoridats locals, totes estan en mallorquí, v en ma-
llorquí estan també els llibres de pregons dels Virreys, guar-
dats dins el meteix Arxiu y qu' arriben fins a 1700. (0 Les Reals
Audiències y demés tribunals de Catalunya y les Illes actuaven
en llatí, rebent y estenent emperò les declaracions en català.

Ara vegem els pobles de llengua catalana com se dirigien

a n-els Reys y a llurs Llochtinents. El primer document que

(i) Totes aquestes clarícies les m' han donades 1' actual Arxiuer del Regne, don
Pere A, Sancho y el qui hu es estat tant de temps y avuy Bibliotecari de la Provin-

cial, D. Estanislau de K. Aguiló. Que Deu los ho pach



— ^M —

apareix en la citada col•lecció cliplom-ltica d' En Capmany,

(T. I\', pag. 331 ) aont la ciutat de líarcelona se dirigeix en cas-

tell.1 a n-el Key, es de 1' any lólQ, inclòs dins una carta d' en Fe-

lip UI a n-el \irrey de Sicilià, data de 15 de juny de dit any.

Tots els documents anteriors dirigits a n-els Keys y que figuren

dins la referida col•lecció, cstíín en catal.i. A Mallorca, com cons-

ta igualment dins l'Arxiu llistorich, els Jurats de la Ciutat se diri-

giren sempre en mallorquí a n-el Rey íins 1' any 1627, aont co-

mensaren a escriurch en castcll.1. Les Corporacions y els parti-

culars se dirigien ordinàriament en mallorquí per totes les coses

tant a n-els X'irreys com a Ics demés Autf)ridats, que les contes-

taven o en llatí o en mallorquí o en castell.'l; y lo meteix succei-

ria per forsa a Catalunya.

Per altre vent s* ha detrnir en conte una cosa, que la llengua

de la Cort catalana-aragonesa comens?í amb la dinastia d' Ante-

quera a ésser la castellana, y acaba d' esserho casanlse Ferr.ln

\' amb D." Flisabet de Castella. Això posà de moda la llengua

castellana dins els territoris catalans, moda que s' hi va anar

arrelant cada dia més, sobre tot entre la gent de lletres, y s' hi

aní estenent el prestigi y predomini de Castella; y no hi contri-

buí poch 1' esplendor may \ist y 1' estupenda grandesa que al-

cansí la dinastia austriaca- castellana, sobre tot en temps d' En
Carles 1 y En Eelip II, que seguí baix d' En Felip III y no man-
cab.i visiblement fmsa n-En Felip IV. Aquell esplendor y aque-

lla grandesa enlluernaren tots els pobles espanyols; y les regions,

sense temerse'n, anaren oblidant un poch massa el sentiment de

la pròpia pcrsonali.lat y adormissantse la conciència de llurs drets

y llibertats, qu' havien tenguda tan viva y enèrgica durant 1' he-

royca y gloriosíssima èpoci mitg-eval.

Tot això y el desitg natural de fer boca a la Cort, qui parlava

castellíí, contribuiria ferm a que comensassen a tlirigirs' hi amb
aquesta llengua els qui se veyen o se creyen a n-el cas d' acudirhi;

però això en borw llogica ni en cap de les maneres volia dir re-

núncia ni renegamcnt de la llengua pròpia.

Acabada la dinasda austriaca amb En Carles II y assegut y
consolid.it a n-cl trono de les ICspanyes I^n I•'elip V, s' inici.1 una
nova era, en certes coses ventatjosa, però amb altres ben perju-

dicial y funesta p' els antichs Estats que constituïen lo monarquia
espanyola, una era de cesarisme y absolutisme rabiós, aont, com
fa notar 1' escels Mencndcz V(z\í\yo { Ueíe-rodoxos, ï. III, cap. I,

p. 28j, se «perderen de tot les sagrades llibertats provincials y
municipals> y «tant patiren el caràcter y la dignidat nacional»,

«la llengua», «la genuina cultura espanyola», «la tradició> «de
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nostres pares», y «la vella llibertat cristiana aiifcgada per la cen-

tralisació administrativa». Criat en l'elip V en les idees de govern
de la cort d' l'^n Lluís XI\', molt més cesaristes y absolutistes

y centralisadoros que no les de la dinastia austríaca, quejahu eren

prou, va abolir, perquè li dond la Real gana, casi tot lo que que-

dava dels antichs furs y llibertats d'Aragó, València, Catalunya y
Balears; y a n-el num. 4 del Real Decret de Xoxa l•lanta de 16 de
gener de 1716 per Catalunya {A^ovts. Rccop. LI. 5> I it. 9, Lley I)

mana que «les causes de la Real Audiència se sustanciarín en
llengua castellana» en lloch del llatí que s' usava abans; y per

Real Resolució de 1 1 de desembre de 1717 a consulta del Con-
cell sobre setze duptes proposats per la Real Audiència de Ma-
llorca, se contesta a n-el I

"' que «les sentències, decrers y pro-

visions així definitives com interlocutòries s' escriguen en llengua

castellana y espressant els motius» y no en llatí {Novis. Recop. LI.

5, Tit. 10, Lley I, not. l) com ho havien fet fins llavò; y a n-el

dupte setze se contestà això, que es molt elocuent y curiós: «Que
habiéndose introducido por la nueva Audiència el despachar las

letras y provisiones, que van dirigidas à los Bayles de las villas

para execuciones y otras cosas, en lengua castellana, cuando an-

tes se despachaban en llengua mallorquina, se cree serà niuy no-

civa esta pràctica al Publico y particulares, por no cncontrar en

la mayor parte de las villas personas que entiendan la lengua

castellana; y serà muy conveniente que yo mande, que las letras

y provisiones se despachen, como por lo pasado, en lengua ma-
llorquina, como también que se reciban los testigos, así de causas

criniinales como civiles, en el mismo idioma mallorquín para

evitar el inconveniente que se ha de seguir de equi\•ocar en mu-
chas ocasiones los Escribanos el hecho del declarante; por no
entender la lengr-ja castellana Resoliición. En cuanto à esta

duda mando se executen los despachos como se propone en ella;

previniendo, se procure manosamcnte ir introduciendo ta lengua

castellana en aquellos pueblos». jDe manera qu' havien de ma-
lavetjar introduir el castellà amb manya, amb tranch, amb seny;

no esburbadament y agrapades y a cosses, v. gr. com el Comte
de Romanones amb lo seu famós decret! Aquesta Real Resolució

pinta amb molta de viv-esa la via que feya 1' invasió e imposició

del castellà en les regions oficials. Encara no hi anaven tot dret

a desterrar el mallorquí, y els meteys castellanistes reculaven

com veyen qu' havien donada qualque passa massa llarga, y el

Rey que comanava que hi anassen nianosaviente. No hi ha re-

mey: la manya es el tot.

Qui 'n donà una de passa ben grossa amb això de caste-

llanisarnos, fou En Carles III amb aquell celebèrrim Real Decret de
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23 de Juny de 1 768 (Imjirès de 1' Arxiu I listòrich Balear, del me-
teix *ny, 5 Tulles. l•lstamp.i de N'Ignaci Serra y Fraul, aont ma-
na que 1* Audiència de Mallorca «ccse en dicha prííctica de
motivar sus scntencias» cdando lugar a cavilacioncs de los Liti-

gantes» [lira natural! j' l'al vo't i temien els plcdetjants el dret de
cabilar ni de pensar ni de sebre com y com no els havien con-

demnats? i\o n' hi havia cap da necessitat de que cabilassen els

</' abaixi jja hi havia Us de dalt que cabilaven per tots.... per fer

truchs y baldufes, y capgirarho tot demunt devall, y passarho tot

a n-cl dimoni, per donar gust a n-els enciclopedistes de l•Vance,

ininiichs de Deu, de 1' Espanya y de tota cosa que sabés a tradi-

ció o tengucs rastre d' organisme local o ressabi d' esperit regio-

nal! iXo, els súbdits no havien de cabilar ni servirse per res del

such ilc cervell (|ue Deu los havia donat, en no ésser per ecze-

cutar cegament lo que manaven els de dalt! jQue Ms de 1' Au-
diència els afollaven amb una sentència.^ Això no \•olía dir res:

lo que interessava era que no cabilassen. ^'Tal volta aquells que
naveguen amb quatre jiotes, cabtUn quant los enteferrcn un raig

de garrotades sense motivar, sense raonar? ^-Xo 'ís ver qu'aquells

ministres d' Kn Carles III eren una gent vc\o\\..... fresca y franco-

ta? Perquè el Real Decret, no sols mana això de no motivar Us
sentencies, sinó això altre, que també es saladissini: «Kn la Au-
diència de Barcelona quiero que cese el estilo de poncr en latín

las scntencias; y lo m.'smo en cualesquiera Tribunales scculares

donde se observe tal príctica.... siendo impropio que las scnten-

cias se escriban en lengiia extraíia y que no es preceptible à las

partes, en lugar que escribicndose en romancc, con mds facilidad

se explica el concepto,. . por cuya razón desde el Santo Rey don
l'ernando III cesó en Castilla la prííctica de actuar en latín, y en
Aragón se fué desterrando el Lemosino desde T'ernando el pri-

mero; contribuyendo esta uniformidad de lenguas, .1 que los

procesos guarden mas uniformidad en todo el Reynn; y íí este

efecto derogo y anulo todas cualesquier resoluciones 6 estilos

que haya en contrario; y esto mismo recomendar.1 el mi Consejo
í los Ordinarios diocesanos, para que en sus Curias se actue en
lengua castellana». Se veu que 'Is ministres d' En Carles III, per-

què lo que 's diu ell no passava d' ésser i' editor responsable, eren
uns senyo.-s centralisadors perquè si\ s' esprcssaven a la borde-
Ilesca y escrivien amb sos peus, cuydantse ells meteys de con-
demn.ir amb llurs /jjar.iules llurs obres, que duyen endevant de la

manera més tossuda y o^tinada. Desterraven el llatí ami) l'escuía

de qu' era una llenírua estranya y que la gent no l'entenia, y ens
imposaven el castelKI, qu'era tant o més estrany per Catalunva y
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Balears que no '1 llatí y no gayre més perceptible. Dcyen que
escrivint en romauce, això es, en llengua vulgar, j' esplicava més
fàcilment el concepte^ y adulen això per introduir a Catalunya
una llengua ben diferent del romans^ de la llengua vulgar d' allí.

Amb la paraula romance^ que vol dir qualsevol de les llengües

neollatines, volien espressar el castellà, sense notar que precisa-

ment la raó que aduien p' èl castellà, si tenia gens de forsa, era a

favor, no del castellà, sinó del català, qu' era el romance de Cata-

lunya. En lo que diuen que «en Aragón se fué desterrando el

lemosino desde Fernando el primero» hi ha més desbarats que
paraulas. ^"Parlen del reyne d' Aragó pròpiament dit o de tots els

Estats de la Corona d' Aragó? Si lo primer, es una mentida com
unes cases, perquè ^cora havien de desterrar d' Aragó el lemosi-

no si no hi va ésser may? vSi lo segon, això es, si se refereixen a

Catalunya, Balears y València, es un i mentida també grossa de
tot, perquè, lluny de provar la dinastia d' Antequera, y sobre tot

En Ferran I, de treure la llengua catalana d' en lloch, 1' adoptà
dins els Estats que la parlaven, com ho demostren tots els ar-

xius de tals Estats.

Però no s' aturava aquí la dichosa Real Cèdula, sinó que tam-
bé manawn «que la ensefianza de primeras Letras, Latinidad y
Retòrica se haga en lengua Castellana generalmente, donde quie-

ra que no se practique, cuydando de su cumplimiento las Au-
diencias y Jiisticias respectivas, recomendàndose tambien por el

mi Conscjo à los Diocesanes, Universidades y Superiores Regu-
lares para su exacta observancia y diligència en extender el idio-

ma general de la Xación».

Arribada a Mallorca la Real Cèeula, amb la recomanació del

Real Consell, la Real Audiència la publicà y manà observaria,

y lo meteix feu lo Rector de 1' Universidat a tots els qui en-

senyaven primeres Lletres, Llatí y Retòrica, dependents de la

seua jurisdicció, segons ho conta 1' lUm. Francesch Garrido de

la Vega, Bisbe de Mallorca, en carta de 3 de setembre de dit

any (0 a 1' llim. Capítol de la Seu, recomanantli 1' us de la llen-

gua castellana per donar gust a n-el Rey, y diu: «He mandado
que se intime (la Real Cèdula) à todos los individuos de la Cúria

Ecclesiàstica y se ponga en ella una copia para su obscrxancia».

L' llim. Capítol acordà dia 5 de dit més estendre les actes en
castellà, deixant el mallorquí, y la d' aquest dia es la primera

castellana. Segons se desprèn de les Actes de 10, II, 15 y 28 de

(i) Inclosa en 1' Acte Capitular del llim. Capítol de la Seu, de 5 de Setembre

de 1768.
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Maig de 1773 del nictcix llim. i. .ipiLol y v.irics cartes del bis-

be Guerra y de la referida corporació a n-el liisbe y a n-el

Rey, incl«>ses en dites actes,—a conseciicncia de tal Real

Cèdula cl Bisbe y el Capítol degueren acordar Uavò de que 'is

sermons de corema, de Misteri y de Testes solemnes a la Seu
fosscn en castell.1, y los sermons doctrinals dels diumenges llisos

seguissen en mallorquí, y que a les altres iglèsies de Ciutat els

panegirichs y sermons de ft-stes solemnes foss'.ri-en castelKl y els

altres en mallorquí. Això trobí establit com arribíí a Mallorca

dia 15 d' octubre en 1 772 lo nou bisbe llim. U. Joan Dia/ de la

Guerra, que per qualque cosa duya aquets nom, ja que en loscinch

anys que fou aquí, estigué casi sempre en guerra contra la pre-

dicació en mallorquí v el B. Ramon Lull. Tot d' una ja comensí
a insinuar a n-cls predicadors de la Ciutat que prcdicassen sem-
pre en castell.i; y, com s' acost,-! la corema, sense consultarho a

Capítol, pos.1 un edicte manant que a totes les iglèsies y con-

vents de Palma prcdicassen tots els sermons en castell.1, y des-

prés maní igualment que Ms llibres de batisme«, confirmacions,

matrimonis y defuncions s' escrigucrsen també en castellí. Dia
2 de mars (1773^ els Canonges celebren Capítol, y acorden fer

present a n-el Bisbe els inconvenients que això duria. Kl Bisbe

no 'n feu cas, y a n-el Capítol del dia 9 següent els Canonges
acordaren cumplir l'eJicte; y, havent contat lo Rt. Nicolau Obra-
dor, Canonge Penilencier, que hi havia persones cjue, com veyen
que a les iglèsies predicaven y deyen el Rosari en castellí, tot

d' una se 'n anaven, resolgueren ferho present a n-el Bisbe. A
n-cl Capítol del 13 següent, donantse conte de que '1 Bisbe, no
obstant d'allò denunciat per el Canonge Penitencicr, s'inclinava a

n-el castellà, resolgueren axisar els domers v custos de la Sacris-

tia per que actuassen en llengua castellana. Acabada la corema,
vengué '1 primer diumenge llis, que tocawa haverhi sermó doctri-

nal a la Seu.Iíl predicí el Dr.\''ives,beneficiat d'allí, en mallorquí;

y.com hagué flinat, el crida'l \'icari (ïeneral, y.per no haver pre-

dicat en castellí, l'envia reclusa la Missió. L'IlIm. Capítol s'apIcga

lo endemí sobre això, y acudeix a n-el Bisbe demanant la llibertat

del Dr. Vives; el Bisbe, dia i I, concedeix dita llibertat, manant
emperò que los sermons doctrinals de la Seu sigucn en castellí.

Hls canongr-s celebren Capítol dia I 5, y resolen esposar a n el

Bisbe el grans inconvenients que duya a les ínimrs que 'Is ser-

mons doctrinals fossen en castellí, y proposarli d' acudir a n-el

Rey a veure si no li sabria greu que fossen en mallorquí. Dia 23
de dit més enviaren la carta a n-el Bisbe, dient, entre altres co-

ses. «Dígncsc V. S. 1. inlbrmarse con los Pírrocos y dcmís per-



— 219 —

sonas que puedan clar noticia sobre la poca o ninjjuna concu-

rrència que havido (sic) en las plííticas I^octrinales después

que las hazcn en castellano y el ningun fruto que sacan de ellas

los hoientes, aunque los Curas y sus Comisionados toman la

paciència de explicar tales cualcs palabras en la lengua verna-

cula, pues nada entenderían.... por niucho que se lo cxplicasen

en castellano». VA liisbc respongué lo endemí, permetent que
acudissen a n-el Rey, però manant que 'Is sermons doctrinals de
la Seu fossen en castellà. l'As Canonges lo que feren, suspendre

tals sermons, y enviaren un missatge a n-el Rey, protestant de

que no s' oposaven a la Real Cèdula de 23 de Juny de 1768, que
procuraven la difusió y propagació del castelld, que a la Seu ja 's

predicaven tots els sermons, fora los doctrinals, en castellí, y
demanaven que fés de present a n-el Bisbe que aquella Real

Cèdula no comprèn ni se refereix a 1' esplicacions del catecisme.

^•Que contesta '1 Rey? Xo hem pogut aclarir més que a n el Ca-

pitol que celebraren els Canonges dia l" de Febrer de 1/75 se

donà conte d' un ofici del Bisbe (Guerra) manant que 'Is sermons
doctrinals, interromputs hi havia dos anys, se fessen en castellà,

y hu acordaren així, y resolgueren fer cames a Madrit a veure

que resolia Sa Majestat sobre dits sermons. (0

^No es ver que tot això fa llàstima y plorera y ríbia, y un
dona gràcies de que 1' Iglèsia Espanyola siga sortida d' aquell

estat d' indigna supeditació a n-el Poder cixil?... Com se suposa,

ert tot això qui pagava la festa eren les ànimes dels petits, que 's

quedaven sense sermons perquè hi havia que «extender el idioma

general de la Nación».... jCom si Deu hagués fundada l'Iglèsia, no
per estendre la seua Divina Paraula per tota la terra y salvar les

ànimes, sinó per estendre Yidioma general de la Nació y ferse

instrument ser\•il d' una política en molts de rams tan antirre-

lligiosa y antipatriòtica com la d' En Carles III y sos Ministres!

Tot això y altres coses que, per acursar, ometem, consten en

les Actes Capitulars de la Seu dels dies citats, y es una prova
ben elocucnt de lo ben rebuda que era del poble mallorquí la

imposició del castellà, de la lengua nacional, que diria el nostre

contrincant.

L' any 1 777 se 'n anà '1 bisbe Guerra, y es segur que deixà

de cumplirse lo que havia manat sobre la predicaciò en castellà

(i) Agraim decora n-e!s nostres bons amichs y colaboradors MM. II. D, Mateu

Rotger, Arxiuer en cap de ITIistòrich de la Diòcesi,y D. Joseph Miralles, Arxiuer del

Capitular, y D. Emili bagrista, Pre. oficial del meteix, per lo que 'ns han ajudat a

trobar aquestes clarícies que donam.
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a Ics iglcsies de Ciutat, conserva ntsc no més a la Seu el predicar

sempre en foraster.

Així seguí a pas de bou y qualque volta amb enfuytcs de

turbonada la invasió e imposici<^ del castell.1, fins que xcngué el

sitgie XIX amb la guerra de 1' Independència, aont feu una riva-

valla ben gloriosa 1' esperit regional; j)erò vengueren també les

Corts de Cadiz y el sistema constitucional, que, com a fills gcnuins

de la ReNoliició francesa, cesarista, centralisadora y uniff)rmadora

fins a n-el moll dels ossos, això sí, baix de capa de llibertat la més
omníinoda y absoluta... en profit propi, lo que feren fou consolidar

y consumar y estremar de la manera més indigna y leresta l'obra

absolutista, centralista, uniformista y demés istes del dimoni, co-

mensada per l'esperit castellí a n-el sitgie XV y seguida qualque

poch p' els -Austries y sobre tot ji' els Borbons. Sí, cl sistema

constitucional, inaugurat a les Corts de Cadiz, tirí de tot d' una

y sempre a aufegar, matar y esveir de rel tot lo que quedava
de vida, organismes y esperit regionals; y naturalment la nos-

tra llengua estimadíssima pag.l la festa. Implantat cl sistema

constitucional, els Ajuntaments deixaren de dur els seus llibres

en mallorquí, y ja n' hi havia que hu feren a n-el sitgie XVIII,
V. gr. el de Palma. En les escoles s' abandona igualment el sis-

tema racional d' ensenyar en la llengua que "Is alumnes parla-

ven y entenien, la mallorquina, y adoptaren el sistema irracio-

nal d' ensenyarnos amb una llengua que no parlaven ni entenien,

la castellana; peque s' ha de tenir en conte que lo manat per la

Real Cèdula de 23 de Juny de 1768 pronte deixí de cumplirse,

sobre tot en les escoles de primeres Lletres, com ho prova la

tradició delís xells que ana\en a escola a principi del sitgie XIX,
que conten que les ho feyen en mallorquí, h^ls notaris deixaren
d' estendre les escriptures y testaments en la llengua pròpia
d' els qui les otorgaven. Amb una paraula: la torrentada castc-

llanista y uniformista csbroncíí per tot, forsant y \iolcntant les

coses de la manera més horrijjle y abominable, establint per tot

arreu el desorde, el desgavell, 1' anarquia, tirant les regions,iy

per conseqüència tota 1' Kspanya, qui n' es la suma, dins un abs-
mc infernal, aont, si conserven gens de vida y d' energia, no es

que 'Is centralistes no hagen fet y fassen tot lo que porcn per
matarlosho, con se suposa, actuant de apòstols y de puntals de
\^ sacratisima unidad de la Pàtria^ cstí cL•r, ad íisum centra-
listarum....

Aquesta es en resum 1' historia de 1' invasió y usurpació del

castell.-í dins els lerritcjris de rassa catalana, que no son seus, ni

hu íoren may, ni hu scrdn, si Deu ho vol, per més que certs caps-



22 1 —

pares de Madrit s'ho hagen passat p'el carabassot. No, no hu son

estats may del castell.i aquests territoris; en rigor de justícia, no

hi té cap dret; no hi té més qu' una sèrie d' invasions y d' usur-

pacions y de violacions del dret

H

L' imposició del castellà com a llengua oficial es una injustícia, perquè el dret

que tenim com els castellans a la llengua pròpia, no 1' hem renunciat, ni hi ha cap

bé major que 'ns oblich a ferho. El castellà no es la llengua nacional; el català es

tan nacional com el caslelld.

Sí, senyor: invasions, usurpacions, violacions del dret que te-

nien y tenen a la pròpia llengua els territoris de rassa catalana,

això es l'imposició del castellà com a llengua oficial. ^'Ouin dret

tenia el Govern d'Iispanya per fer tal imposició} Es evident que no

poria despullar aquells territoris del dret a la pròpia llengua, sense

un motiu, sense una raó. Havia de ?notivar, havia de raonar la

sentència. Xo valia invocar el Real Decret de 23 de Juny de 1 768

d' Kn Carles líl privant 1' Audiència de Mallorcr. de motivar

les sentencies per la potíssima raó de que'Is pledetjants no caòilas-

sen. Els Governs de sers racionals han d' ser racionals; han de

governar segons raó. Donchs bé ^"quins motius, quines raons po-

ria t' nir el Govern per posar a Catalunya, Balears y València el

castellà com a llengua oficial: Es eviden/ que havia d' ésser per

un d' aqusts dos motius: o perquè aquells territoris haguessen

real y espontàniament renunciat d' una manera esplícita o implí-

cita a 1' us de la pròpia llengua renegant d' ella, o perquè '1 bé

major de 1' unidat y subsistència de la Pàtria comuna, això es, de
1* Espanya, reclamas necesariàment l'unidat de la llengua oficial.

<;Hi havia ni hi ha cap de aquests motius? No y cent voltes no.

^•Ouant ni aont renunciaren esplícitament aquells pobles a 1' us

de la llengua pròpia, que tenien y havien tengut sempre desde

que nasqueren, y tots els Reys los ho havien respectat, fins a la

dinastia borbònica.' A veure qui es capaç de dirnos aont consta

tal renúncia. Y si no hi ha la renúncia esplícita, ^'se pot dir en

veritat que hi haja haguda may la implícita.^ En via ninguna.

Fins a la dinastia borbònica, en rigor, la llengua oficial a n-els te-

rritoris de rassa catalana era el llatí y el català, com hem vist.

Si 'I Rev a n-el site^e XVII escrivia a sos Llochtinents o a cor-

poracions en castellà y aquestes s' hi dirigien en castellà, això no

volia dir res que s' acostàs ni de cent llegues a la renúncia del

dret a la pròpia llengua. El Rey escrivia en castellà perquè aques-
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per una pura cortesia. ^Se pot dir que se fés tal renúncia implí-

cita a n-cl XVIII? Manco: els pobles, per una banda, estaven

clisorientats amb les idees al)solutisles que de çailu dia s' intro-

duien y s' escampaven sobre 1* omnipotència del Poder Real.

Aquest havia tengut prou esment de tudar y d'inutiiisar les corts

dels antichs Kstats, que periòdicament se aplegaven, aont el b-s-

taments esposaven llurs necessitats y greuges, y els Reys te-

nien que h.iverhi de respondre. Aquelles corts eren la \•i(la dels

antichs reynes; eren 1' espressió de la of>iiiió públtca devant el

Rey. Mortes tals corts a n-el sitgle XV'I y redemortes a n-el

X\'II, ^que havien de fer a n-el XVIIÍ.'* Les reuniren per esta-

blir la lley sílica y qualque altra volta, ben clares; però ja no eren

corts aló, sinó una plantaforma, un fantasma. Els poble?, aillats

y abandonats a ells meteys y aclotellats baix del jou absolutista,

cada dia, més soberch y ajiipidor, sense deixarlos ni el dret de....

cahilar\ el Poder Real, omnipotent en tots el conceptes, sense

fre de cap classe, sense cap barrera que '1 capturas gens; el Real

Consell y demés ministres del Rey, invadint totes les atribucions

en tots els ordes y gerarquies, y capxifollant, baldant y engru-

nant qualsevol que los oposis la més petita resistència ^com
se pot donar per una renúncia implícita y espontània del us

de la llengua pròpia el silenci, la passi\idat, la sumisió dels po-

bles de rassa catalana devant les invasions sempre creixents

del castellí, devant I' imposició manyosa^ calculada, progressiva,

y a voltas feresta y aíïblonadada, d' aqueixa llengua baix del ca-

ríícter d' Ofuialr j'Que aquells pobles no ]:)rotestarcn? ;Com ni

aont havien de protestar.'' jPer tenir el gust de podrirse dins una
presó.^ jBons estaven aquells Ministres d' En Carles III y d' En
Carles IV per admetre ni respectar protestes ni censures de lo

qu' ells feyen! Si el gran Jovellanos o el bisbe de Cuenca, Carva-

jal-Lancaster (0, fossen vius, ens ne porien doiar las fites netes.

(i) Vid. lo que 'n diu En Menéndcz Pelayo, lííterodoxos jb. T. III, cap. lí,

p. 152 el ss. Amb un poch més pengen aquest Hisbe per una c.irta confidencial a n-el

Confés de Carles III sobre lo malament que anaven les coses d' Espanya, y per una

altra sobre lo metcix a dit Rey, que la hi envià perquè aquest li deman.i que li escri-

gués y s' esplic.is con santa iiv^cnuiíiad y li/irerneníí... El Bisbe ho feu nixí. El Rey

rcb l<i carta, y la passa a ael ConcHI. Se fornia un gros espedient amb dos ailegats

ícicsKi At\%V\scA\i Aíoiiinoy Cainpomones, que calificaren la carta iXc le/itio de ca-

lumniós, dictadas por la envidia y la venganza, tiu ardid astuto y diaòidiro para se-

ducir al pneblo (La carta era confidencial y secreta a n-el Rey). Acabaren dient; Po-

dria elfis(al pedir ifue.. , se les echase de estos reynos, quedando el rcgimen de su odis-
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Califïcar de renuncia implícita o de consentiment en la pèrdua
del dret a la llengua pròpia cl silenci y passividat amb que 'Is po-

bles suport.iren y sulriren 1' imposició progressiva del castellà

com a llengua oficial a n-el sitgle XVíII y fms a 1' època consti-

tucional, es senzillament un contra-sentit, una atrocidat. Y ^que

*n direm dj la passividad del meteys pobles devant 1" imposició

consumada y estremada del castellà com a llengua oficial en tots

els ordes y rams, que dugué a cap el sistema constitucional? ^'Se

pot calific.ir tal pissividat de renúncia del dr^t a la pròpia llen-

gua? Massa clar diu la Història com se formà la majoria a les

Corts de Cidiz contra 1' opini(3 vertadera dels p )bles espanyols.

Mass i sap tothom con se formen y se son formades sempre les

majories p irlamentàrics dins Espanya? ;Oue 'Is Governs y les

Corts han establida y sancionada com a llengua oficial la caste-

llana? Està clar que si. Lo que falta provar, ciue, fent això, siguin

estats intèrprets feels de la voluntat dels {)obles que governen
de llengua no castellana, que son tants y tants y de tantíssima

d' importància. jCom se pot dir qu' aquests pobles renuncien ni

hagen renunciat may a la pròpia llengua, si la parlen sempre y
aontsevuUa y no masteguen la castellana, en no ésser quant els

hi forsa la tirania oficial\ y amb tant y tant com s' es fet per

matar aquestes llengües regionals, no hu han. conseguit, y algu-

na d' elles, com la nostra, lluny de mancabar, va cobrant cada

dia nova forsa, tòria y esplendor? No, els pobles de llengua no
castellana, nosaltres, no hem renunciat a la pròpia llengua: lluny

d' això, la protesta a favor d' ella, la campanya estup2nda, colos-

sal, ostinada, inconstrastable, sempre creixent, per la seua reivin-

dicació completa y absoluta, iniciada per aquells gloriosíssims e

inmortals patricis N'Aribau, En Rubió y Orts, N' Aguiló, devers

l'any 1840; aquesta protesta, aquesta campanya, que sols go-

vernants de colzada poden despreciar y desatendre, però que 'Is

homes d' Estat, dignes de tal nom, no poràn manco d' acceptar

y de satisfer, més prest o més tart; aquesta protesta, aquesta

campanya son una prova evident, innegable, perentòria, supre-'

pado en manos mas afectas al Rey, y al Minisserío (^Ah idó?). Y no '1 desterraren

perquè elfauatismo no le venerase como màrtir; però cremaren sa carta a so de trom

peta amb amonestació de castichs més forts si volvía d incurrir en desacatos de esta

espècie, això es, obrir el cor a n-el Rey sobre 'Is mals d' Espanya perquè '1 Rey le hi

demanava. Y 1' enviaren a Cuenca, privantlo de tornar a la Cort ni a cap Siti Real,

y se passa una Circular a n-els altres Bisbes per que no n' hi hagués cap que seguis

tan mal eczemple (22 octubre de 1767). jAquesta era la sort, no ja dels qui protes-

tassen, sinó dels qui se queixaven, enque fos en cartes confidencials.
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ma, de que Ms pobics de la rassa catalana no hem renunciat ni

volem renunciar ni renunciarem jamay en cap de les maneres a

n-el dret que tenim de Deu a la nostra llengua benvolguda.

Ara bé, no haventhi renunciat a n-aqucst dret, essent un

dret nostre, (.qui es que 'ns ne pot despullar? ^VA Govern? ^les

Corts? ;el partit A? ^'el partit H?... ^Qui es que 'ns pot privar d*

un dret nostre? jPot donar el Govern o 1' Estat, com a moííu

d' imposarmos per llengua oficial única la castellana, el bé major

de 1' unidat y subsistència de 1' Estat Espanyol^ Aquest es el

motiu que 's dona; però es tan foradat y tan fals com 1' altre de la

renúncia. \''ol dir, per conservarsc 1' líspanya, oer mantenirse

1' uniílat espanyola, des necessííria, es indispensable, es impresin-

dible la llengua oficial única?... Donchs, ^com s' ho íoycn aquells

Reys d' Aragó, que sense unicidat de llengua oficial saberen go-

vernar tant admirablement, tan gloriosament els molts d' l•lstats

que posseien de llengües diferents, respectant la de cadascun, y
mantenintlos y conservantlos tan units y tan concordats, tan po-

lents y tan ben vists de tot lo mon? ^En passaren may fretura

de la llengua oficial única.'' J^a necessitaren per res els Reys Ca-

tólichs per unir la Corona d' Aragó amb la de Castella, per con-

quistar Níípols, per descubrir les Anu'riqucs y implantarhi el

seu domini? ^Xecesitaren per res la llengua oficial única aquells

grans monarques Carles I y Felip II per consolidar la dominació

espanyola a It.llia y Flandes, per vèncer la France, 1' Alem.inia

y la i'urquía, per conquistar 1' Amèrica y ferse seues les l•'ilipi-

nes, per imposarse a tota Europa y ferlí sentir tot el pes de la

seua influència cristiana y civilisadora, per dominar y retgir

tantes y tantes de nacions escampades per les quatre parts del

mon? ^Les va ocórrer may a n-aquelis polítichs d' abrassada tan

ample ni a n-els seus concellers aquesta nova arma de govern,

aquest nou recurs polítich, això de la llengua oficial única? lY
tenen cara els senyors centralistes per sostenir que, sense utia

llengua oficial així, 1' Espanya se desaria, y qu' aquest es el

vincle (jue I' ha de mantenir unida y subsistent! Y (-que no saben

aquests senyors que 1' Història ens ensefïa ben clar y llampant

que la època de 1' invasió franca del castell.1 dins els nostres te-

rritoris, quant les corporacions se donaren a dirigirse sempre en

castell.1 a n-els Reys, això es, el sitgle XV'II, y la època de la

imposició franca de la meteixa llengua en les Audiències de Ca-
talunya y Mallorca (comensamcnt del sitgle XVIII), y la època

de 1' iin/>osició del cistell.l consumada en tots els ordes y rams
(Corts de Cadiz y sistema constitucional), son les tres èpoques
de les grans desmembracions qu' ha sufrides may 1' Espanya?
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^Ouant l•.spanya se 'n ha duytes escapsades com aquelles? Hn
plena invasió castellana, sitgle XVIf, perdérem Portugal, cl Bra-

sil, la Jamaica, el Rosselló, el Ducat de Míntua, el Franch-Comtat

y part dels Paissos Baixos. A principis del XVIIÍ, quant s' im-

posava '1 castellà en les nostres Audiències, perdérem lo que 'ns

quedava a l' landes y Uavó Sicília, Sardenya, Xapols, Milan, Gi-

braltar, Menorca. Inaugurada a les Corts de Cadiz la època cons-

titucional que representa Y imposició rabiosa del castellaen tots els

ordes y rams, perdérem els territoris d' America que formen la

república de Mègich, les d' Amèrica central, y Venezuela, Nueva
Granada, Ecuador, Perú, Bolivià, Chile, La Plata, Paraguay,

Sto. üomingo y Haiti, sensa contar la Florida, la Luisiana, Te-

jas y Califòrnia; y hem acabat per perdre tot quant ens quedava

a ultramar, això es, les Antilles y les Filipines, Marianes y Ca-

rolines. jNo es ver qu' això de la castellanisació ens va bé de tot?

Amb un poch més que'ns castellanisem ^que romandrà d' Es-

panya?... ^"Que se necessita el vincle de la llengua oficial única

per salvar 1' unidat de la Pàtria, per que 1' Espanya no se des-

iassa? jPobre de la Pàtria y pobre de 1' Espanya si tal vincle, si

tal llengua oficial V ha de salvar! ;No parlaven castellà Cuba y
Filipines y tota 1' Amèrica del Centre y del Sur, y amb tot el

seu castellà s' alsaren contra Espanya, y no tengueren repòs fins

que se foren esqueixades y separadas d' Espanya? ^"Les va aturar

gens el vincle de la llengua nacional} ^'De que los servi tal co-

munidat de llengua, més que per renegar y abominar de 1' Es-

p:mya?.... Així la imposició del castellà 'ns ha conservats els te-

rritoris inmensos que teníem per tot arreu; així 'ns ha salvada la

llengua oficial única 1' unidat d' Espanya; d' això 'ns ha servit

le ditxosa llengua oficial: aquesta es l'eficàcia del remey suprem

amb que conten els senyors centralistes per capturar la disolu-

sió d' Espanya
Però, ^'es que s'es acabada 1' època de poder subsistir un Es-

tat amb diferents llengües oficials^ ^"No n' hi ha avuy en dia

que 'n tenguen mès d' una? jVaja si n' hi ha! A l'Imperi Aus-

triach, segons ens assegura lo Dr. Hadwiger, (l) qu'es d'allà, les

lleys se publiquen en cinch llengües: alemany^ txech, polach,

italià y madgyar, que representen les cinch nacionalidats

principals que componen l'Imperi, y les altres totes tenen el

(i) Un sabi filólech que fa un any que recorre l'Espanya estudiant les llen

gues que s' hi parlen. Es estat dos mesos rx València y ara es aquí, y conta estarhi

una inesada. Ja hu crech que nos som aprofitats dels seus grans coneixements filo-

'ógichs!
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dret de la pròpia llengua en los actes oficials; a Suècia y Noruega
també hi ha llengua oficial per cada una de les dues nacions que
constitueixen I' Instat; a Suissa/n' hi ha quatre, pjr falta d' una:

V aUmany, el francès, V italià y cl romanx, y això que 'Is qui

parlen aquesta no més representen un u y mig per cent de la

població total de'la República; y a Hélgica hi ha el fvaiiccs y el

Jfjníefíc/t. ]).' minera (jue tots aquests P^-tats tenen diferents

ili•iigites ofícidls, y no se dcsfíín y tiren en de\ant. V hi ha més:

I' imperi Austriach, per porer tirar ende\'ant, no ha tcngut més
remcy que admetre en los actes oficials la llengua de cada i:n

dels pi»blcsque M componen.
:\ l'Iispanva no poria fer lo mcLcix, senyors ccntraiistes, aixi

com ho feu tants de centenars de anys, fins a n-el sitgle X\'III, y
amb tanta glòria y grandesa com cap altre nació del mon?.., jQue
'Is senyors centralistes, per conserx'ar 1' líspanya, no hi xeuen al-

tre medi que la llengua oficial única.•' Donchs, si es cosa provada
que tal medi no slm•vCíx de res y ells no 'n saben d' altre, que
Se 'n xagen a casa seua, y no vullen actuar pus de puntals, sal-

\'adors y pares de la Pàtria, perquè ben clar han demostrat
que no serx-eixen més que per esfondraria y tiraria a fons. iQue 's

retirin, y que no tornin que no 'Is enviem a demanar!....

Por consegüent, no hi ha tal cosa, no es \'cr que '1 bé major
de 1' unidat de la Pàtria comuna, que '1 bé major de 1' unidat y
subsistèicia d' Espanya reclam ni eczigcjca la llengua oficial

única. Per lo tant rfo eczisteix cap dels dos motius que poria te-

nir e! (jovern o I' Pastat per imposarnos la llengua castellana.

Però jtendr.l raó d' ésser tal imposició per que '1 castellíi siga

la lengiia espaiiola por antonomàsia, com sembla indicarho En
Menendez Pidal, contestant a n En Massó y lorrens dalt el Dia-
rio de Barcelona dia 20 de gener.' çSerà que el castellA es el

espaíioly com l'anomena ore pleno wf\wQ^\. senyor Cn l'article

de 15 de desembre y a n el de 20 de gener, inxocant a n-aquest
1' autoridat dels programes de les unixersidats «de Colúmbia,
liallimore, Fila<lelfia, Chicago» y de «les d' Alemania y Àustria»

y les tfunixorsidats y liceus de Francev., y els «manuals de Go-
rra, Monaci y D' Ovidio per us dels estudiants italians».^ ç-Scríí

que es la lengna nacional, com 1' anMnvn'-n els centralistes y el

meteix Menendez Pidal.^

;Pcr que 'I «Rstell.1 ha d' ésser «la llengua espanyola per anto-
nom.'Hia.-» ^'Tal \ olta Castella es 1' Espanya per antonomíísia.^ Ai-
xò sols ho podin dir dues classes de gent: els castellans que
pales(juen d' una infladura com la dels cal.lpets y que 's figurin

que Ms espanyols son ells y que la Espanya es just per ells, o
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bé'ls inimichs d' Espanya, aquells qui xoldricn que 1' Espanya se

fes büssins y desaparegués del llibre de la vida, que tracten de

sembrar odis y antagonismes entre les diferents regions d* Es-

panya, y que tenen moltíssims de colaboradors a Madrit y ben

actius y cubcrts, això si, amb la capa ^^i apòstolesy adaltdcs natos

de la gloriosa uuidad nacional. Sols aquestes dues classes de

gent pot pretenir que 4 castellà ."-iga la llengua espanyola per

antonomàsia. Nosaltres, que no volem res ambCattella si Caste-

lla 'ns ha d' invadir ni imposar les seues coses; nosaltres que 'ns

gloriam d' inimichsacèrrims de la cas;ellanisaci(j de lesregions no

castellanes; nosaltres que tenim com una honra ésser espanyols,

no com els centralistes d' avuy en dia, sinó ccmi ho eren els

nostres pares antes de qu' esclalas el fibló de 1' uniformisme, ens

consideram ofesos, injuriiits, com fan espanyol sinònim de caste-

llà. El reservar el nom d'espanyol p'els castellans yper la llengua

d' aquests, es escluirnos a nosaltres d' Espanya, es separarnos

d' Espanya, y aix.í resultam, no separatistes, sinó separats. Sí,

això es lo que se desprèn llógícament de fer el castellà la len-

gua espaüola, de pretenir per el castellà el nom de espa-

iiol. Si dins Espanya no hi hagués més que Castella y el cas-

tellà, bé. Haventhi altres llengües, haventhi altres pobles, es

escluir, es separar d' Espanya aquestes altres llengües, aquests

altres pobles. Y contra això protestam amb tota la forsa del nos-

tre cor. .'De quant ensa l'ispanya es patrimoni esclusiu dels caste-

llans-? Si ells lian pretengui y pretenen que ho siga, es contra to-

ta xeritat y contra tota justícia. Hi tenim nosaltres tant de dret

demunt 1* líspanya com ells, amb la diferència, això sí, de que

no invocam tal dret per fer boUir 1' olla. per satisfer ni engrei-

xar concupicències ni passions de mala rel......

çOue a les univcrsidats dels Estats Units y d' Alemània y de

France y d' Itàlia anomenen el castellà llengua espanyola: Això
vol dir ben poch per nosaltres, y ens estranya qu' h^n [Nlenendez

Pidal ho retrega y s' ampar baix de tal escut. Essent, ia tant de

temps, el castellà la llengua oficial y en que 's comunica 1' Espa-

nya amb aquestes nacions, ;com no b han d' anomenar llengua

espanyola^. En canvi la Real Acadèmia de la Llengua, aont per-

teneix el nostre contrincant, ha tengut y té '1 bon sentit d' ano-

menar el seu Diccionari y la seua Gramàtica de la lengiia castella-

na y no e^panola\ y 1' escels Menendez Pelayo en lo seu llibre tan

preciós Horacio en Espana (Madrid.- 1885; Prol. p. XLMI) diu:

«...el de Espaíia, que hoy abusivamente aplicamos al reyno iinido

de Castilla, Aragóny Navarra, es un nombre de región, un nom-
bre geogràfico, y Portugal es y serà tierra espanola., aunqúe per-
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manczci inJependicntc por cdadcs infinitas;... TodaNÍa en este

s glo ha dicho Alm:;id i-(iarret, el poeta portuguès por excelen-

cia: EsfaOo/^s somos todos y de espaiïolcs nosdebemus preciar

c.iintíis habitamos la l'cninsiila ibèric i». Esffaiï.i y Portuí^al es

tin absurdo como si tlijcramos Espafuiy Cnlalnthï.X tal extremo
nos han traúlo los iiuc llaman lengua es/xiíiola al cnstdlano é

incurrencn otras abcrraciones por el estilo». Y en la merave-

llosa Ciència Es[>anola (Madrid.- 1 887.- T. 11. cap. \'I. La pàtria

de Kaimundo (k* Sabunde, pag. 292) rebat cl dau, ajustant un

bon gipó a .Mr. Reulet, tot dient: «Ra/ón tiene (Reuií't) cuando
estimi por de ningún valor cl texto de .Montaigie: Ce /ivre (cl

«di lescriatures>d'Lin Sabunde) est basti d'itn es[>agnolbaragou-

inc en terminaisons laiines^ si por esfxifiol se enticnde cl caste-

llana; p:ro t.il intcrprctación seria acjuí absurda. ;Cómo se Ic ha
ílc ocurrir .í nadie que .S.ibundc, catalan del siglo XV', hablas<^

cisteilan >.* ;No es esto olvidar del todo la historia literària de la

Penínsila.' Dicenos el abaté Reulet que èl sabé el espaiiol [senyor

Menendez-l'idal, una nova autoridat per vostè: 1' apunt wr cn-

flocarla a n-En .Massó), y que no ha encontraflo castellanisvios

en la Teologia Natural. Y cónio los haliía de encontrnr, si Sa-

bunde fué barcelonès} jígnora cl rcspetable clérigo que los bar-
celoneses, lo mismo aliora que en cl s'glo XV, no tenían por
Icngua mitcrna cl castellano, sinó cl catalàn, es decir, una len-

gua de oc, hermana del provcnzal, hermana de la Icngua de 1 o-

losa, donde se escribió el libro de las criatitras, que abunda en
catalanismos por ser catalín el autor. ...^ iJéjcse, pues, el abaté
Reulet de traer «i cuento la lengiia es[>anola, frase malsonante y
rara ve/ oída de nucstros cl.isicos, (jue se preciaron sicniprc de
pscribir en castellano. Tan espanola es la L-ngua catalana como
la castellana 6 la portnguesa^. Entre l'autoridad d' Kn Menen-
dcz Pelayo y la de 1' altre Menendcz, 1' elecció no es duptosa.
;ja ho crech (jue ho es una aberració, un absurdo, una frase mal
sonant, um frase separatista y que c;ui baix de la lley d' \\x\ Sil-

vea contra'ls qui atenten a I' nnidat de la Pàtria, això d' ano-
menar el Castella la lengna espanola, el espanoi, com ho fa Kn
Mcnendcz-Pidal!

Y ;que 'n direm d' allò de dirli \\\ Icngua, el idioma nacio-

nal, com si '1 català, y cl rasc/t y el galayach fossen estrangers}
jQue '1 oastellít es U Icngua nacionall ;Ja est.-í clar que ho es
des le Cadiz a Santander, dcsde Múrcia, la Mancha y Aragó fins

a la frontera de Portugal y de Galícia y les muntanyes de Lleó

y .Asturios que p irlen bable\ jCom el galayches la llengua nació-
ni! d'-í! ilí ; I \• ..I ,• .V. N 1, j L-sde Ls V^ascongadcs! jCom es cl ca-
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talí'l la UcngLU nacional dels catalans d' Espanya y de la Francc
dels valencians, balears y algueresos de Sardenya! ;De manera
qu' e!^tan a tants a tants el castellà y el català! Si el castelld es la

llengua nacional p'els castellans, també el català ho es p'els po-
bles de rassa catalana, que conten una població d' uns quatre mi-
lions, un vint per cent de la població de tota Espanya. ;<Jue

no 'Ise cau be a certs castellans això, y volen a tota ultrança

que la íeua llengua siga la leiigiia nocional: Donchs mentre s no
treguen d' Espanya Galícia, les V'ascongadcs, Catalunya, el reyne
de ^''alènc a y Ics Balears,—la A'ació, l'I-lspanya, sení qualque cosa

més que les Castelles, Lleó, Aragó, Estremadura y les Andalu-
cíes, a pesar de tota l' infladura, toixerrudcsa, prosopopeya y
antonomàsia de certs castellans. Per bé que fas^en y desfassen y
per greu que los sàpiga, y per decrets y Ueys que promulguen a

Madrit imposant el castellà fms y tots a les rates y gatolins, la

llengua de (Jalicin, les V^ascongades, Catalunya, reyne de \^a-

lènt-ia y Balears no serà la castellana: serà allà enfora el galaych

y el vasch y aqui el català.

Per consegüent, no pot 1' Estat tampoch aduir com a mctiu,

per imposarnos el castellà, el fet de que siga la llengua nacio7ial,

senzillament perquè no més ho es d' una part y no de tota la

Nació, entesa aquesta així com l'entenen ara.

Demostrat que nosaltres no hem renunciat explícita ni im-

plícitament el dret que tenim a la pròpia llengua, y que '1 bé
major de 1' unidat y subsistència de La Pàtria comuna, d' Espa-
nya, no reclama '1 sacrifici de tal dret, y que tan nncional es la

l.engua catalana, y la xasca, y la galayca com la castellana, y,
per lo tant, que '1 Govern ni 1' Estat no tenen cap dret d' impo-
sarnos el castellà; resulta demostrat lo que \'olíem, que 1' impo-
sició del castellà com a llengua oficial es una injustícia, una tira-

nia, la violació del nostre dret, y per lo metei.x un agravi, per
quant es un perjudici, una ofensa a -n-el dret de totes aquel es

regions que no tenen per llengua pròpia la castellana: y €\. per-
judici y ofensa a n-el dret de qualsevol es lo que constitueix un
agrari, segons ensenya el sentit comú y fins y tot el Diccionari

de la Real Acadèmia de la Elengua, ed. de 1884. Per conse-

güent, Sr. Menendez-Pida', eczisteix 1' agravi de 1' iniposictó

administrativa del castellà que vostè nega a n-el primer parà-

graf de son article de 15 de desembre, com també eczisteix

aquell de que 'Is Presidents de les Sociedats Econòmiques bar-

celonines se queixaren devant el Rey, això es, 1' imposició del

castellà en la ensenyansa del Catecisme en les escoles que un
Ministre d' Instrucció Pública de mala memòria acabava de co-

metre.
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111.

Kn Mcncniir? Pidal c<>ntrn In llrngim cnlnlana.

\)\u l'-n M'-^ncndez-Pitla', i<<•i;('ii> \i;:iiu, ».|ik: '1 missatge dels

IVcsidenls de les socicdats ctonòniicjiu•s do Barcelona a n-cl

Kcv «procura tcr rcsaltar lo eczòtich que es 1' espanyol {costeIUi

vol dir)a Catalunya, com si fosscn ducs llengües sense cap sem-

blansa gramatical, sense ep relació histónca; com si llur con-

tacte V compenetració no t^ ngués més raó d' esfer que la impo-

sició adm•nistrati\•a». \' diu un poch mes avall: «?e mira, pues,.

como una injustícia el obligar al catal.in a toleiar .í su lado un.

idionn nacional, y la itlea de esta injust icia se fi;nda en una

creencia ciega en la superioridad é ind< pond ncia del catalan

respecto del castellano, apoyaila en argumentos histórico ». Y
més avall: «Kn el S'g o XII un poet i proven/al, Rimhaldo de

\''dquei'a«, en una de sus poesias escritas en diversos idiomas,

quiso induir una muestra de un lenguje peninsular. Pues bier,

no.... escogió el catal.ln (que al fin era el que tenia mris cercaj,

sinó el castellano, por la st-nci la razón de que, mientras los pre-

tas catalanes no sabian auri escribir sinó en una lengua extra íïa,

en provcnzal, ya el castellaro ostentaba una robusta y singula-

rísinia poefií èpica altamente nacional, mucho antcs de que

Herceo y Alfonso X lo clevasen .1 una primitiwa perfección lite-

rària. Por el contrario, hairta muy a fines del siglo XIII no em-
pez^ron los catalanes í querer dignificar su lengua para la poe-

sia, y cu^ndo lograron una lengua poètica, la llamaron Uinosina

para indicar su esfuerzo de imitación extranjera y su dcsdén por

c\ pla català. ;Por e^tr», sia duda, el Catccismo (Catalanista) en-

scna que cl c^talan estaba ya en su esplendor cuando el caste-

llano aún no daba sefiales de vida!». Y més avall: «Ademís la

pretensión de los catalanistas se funda en la creencia de que el

catal.ln nada tiene que ver hstóricamcnte con el rspaiïol. lísto

lo declaro un obispo barcelonès defmicndo la fonètica del cata-

l.ln: «'loda nuestra prosòdia, dice, es franct)-ilaliana, no castella-

na», en consecuencia la predicación dehe hacerse en catal.ln, no
en espanol. Yo, aun con temor de scpararme de la fórmula fonè-

tica pastoral, tengo por mís acertada la fórmula que dan los ro-

manistas; al catal.ín Ic falta el sonido de u francesa, que es el que
ç;íracteri/a el grupolingüísticohablado en l'rancia. Proven/a y cl'

Norte de Itàlia.—Aunque los exaltados crean que el catal.in no
tiene m.ls relación històrica con el espaiïol que la que le imprne la

presión gubernam ntal de Madrid, es lo cierto que viviódcsde su.
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origen en intimo comercio con el casteli.ino ó el aragonès. No
ya 6. partir de la fcclia en que F'ernando de Antequera y la di-

nastia de Castilla dieron a la Corona de Aragón su mís alto gra-
do de esplendor; antes del admirable compromiso de Caspe, tan
maldecido de los exaltades, cl catalan se castellenizaba ó arago-
ncsi/aba profundaniente, no admitiendo tales ó cuales palabras
SLieltas, sinó alterando su estructura, su declinación, su sistema
de partículas, bajo el influjo del idioma que desde sus comicn-
zos manifesto el espiritu expansivo que le habia de extender por
Esp.iíia y Amèrica. Aunque el cataLIn escrito resistiese mís
tiempo 6. estàs innowiciones, el hablado las adniitia francam.ente,

y buen testimonio de ello es la colònia c:italana que en 1 3 54
poblo la ciudad de Alguer en Cerdena; esta población continuo
aislada hablando cataldn, y hoy, después de seis siglos, los flló-

logos estudian su lengua, notando en ella los muchos aragone-
sismos y casteilanísmos que los catalanes del siglo XI\'usaban; lo

cual prueba que el catalan antiguo no era una lengua tan sobe-
rana como los catalanistas gustan de creer». Y sobre aquest
meteix punt afegeix en la rèplica a n-En Massó y Torrents dalt

el Diarío de Barcelona de 20 de gener: «La olra afirmación
principal que me contradice es la de que en el siglo XIV se
aragonesizaba el catalan; me concede que esto sucediera en el

siglo XV, y por siglo arriba ó abajo no debiéramos reparar:

p^ro me censura que diga que los filólogos descubren en el ca-

talan alguerès los aragonesismos ó castellanismos que los cata-
lanes del siglo XIV usaban y transplantaron en 1 345 al fundar
h colònia de Alguer: «poques vegades (exclama el se íi or Massó)
s* haurà vist un filólech fer una afirmació tan infundada. Ignora
'1 senyor Menèndez Pidal que 1' illa de Sardenya ha format part
de la Corona d' Espanya fins a 1' any 1720? La manera llógica y
natural d' esplicarse els rarissims castellanismes que 's troben en
1' alguerès, es que 'Is hi introduïren els funcionaris castellans)^^

Parece que la preocupación catalanista contra «núvols de sol-

dats» y «funcionaris castellans» no resulta feliz aplicada a la

historia literària; antes la contradijo Milà, el único que puede
hablar con toda autoridad de romances catalanes; ahora la con-
tradecirà G. Morosi, el único, que yo sepa, que ha estudiado a
fondo el alguerès. Este seiior descubre en el habla de Alguer uiï

caràcter arcaico que le hace tomaria como tipo de la que eni

1354 transplantaron à Cerdeíia los colonos catalanes; usa varias

veces de este- criterio, y vaya un ejemplo: «secondo 1' Alart, la-

terminazione as-es del plur. de' feminili, contraria al genio del
^atalajto, s' introdusse in questo nel XVI secolo per influenza
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del castigliano. Ma 1' alghcrese gli dà torto. l•lsso ha sempre-^j.

Ki Catalani si stabilirono ad Algliero ncl 1354!» > Misccllanes

Gaix-Cancllo, Firenze 1880, p. 327;. Así Morosi, sin atribuir el

íis í 1*13 funcionarios castellanes, razona conio yo aiudía en mi
articulo: cl castellanismo as se halla en Alguer, lucgo es del si-

glo XÍV; y p.ira m.1s precisión podia anadir yo: y no es de in-

fluencia castellana, sinó aragonesa. Como el exponcr estos pa-

recercs de los fUólogos .1 que yo aiudía es sicmpre pesado y di-

fícil en un pcricnlico, me contcntaré con otra afirmación de un
caslellanismo del si^lo XI\'. Ks del senor Morel-l'atio; el cual,

hablatulo de lasdilerencias entre el l'rovenzal y el Catalín, cita

«die Endungen auf os statt-í'^- der Sí.amme ai:f j: rasos. Plur.

von í'/if. CASLs (seií dem 14. Jahrhundert), dann der x/cI spiitere.

I litiziitritt eines flexixischen o an die I. Pers. Priïs Iiulik. Dicsc
-Vbweichungcn un/ueilelhatt in oiner Becitifussung des Catola-

nischtu diirch d:is Castilian'xsclic ihre Krkiarung Hnden» ("«Grun-

driss» de Groeber, I p. C>'/},)M) Todos saben que estàs influenci:is

en la conjugación y dec'inación, y otras nuíchas ciiie piidiera ci-

tar, son mís signillcativas que cenlenares de palabras en cl \•o-

cabiilario; por eso las cito con preferència, para repetir que ellas

nos prueban «que el catalan aniiguo ne» era una Icngua tan so-

bcrana é independiente como los catalanistas gustan de creer»,

sin que el recordar esto sca en modo alguno querer amcnguar
el valor histórico y literario de la vieja lengua catalana, cuya
robustcz y glorias todos admiramos. Però antes de dejar el al-

guerès me queda otro escrúpulo. El senor Massó dice que los

castellanismos de este dialecto son «raríssims»; lea el seíïor

Massó el estudio de Morosi, donde los xo.xfy senalados en bundan-
cia. Y acepte estàs citas de libros referentes .1 Cataluna, aunciue
quien se las h ice xiva «immovilisat en Madrit, que no ha sabut
ferse encara una ciutat prou europea».

V en sa triplica deniunt el mcteix Diario de Barcelona^ de
13 de l'cbrer, arriba a dir:

«Di'jando í Milí por maltrecho, las emprende el Sr. Massó
con Morosi, insistiendo en desconocer los aragonesismos del Al- >

guerés en el siglo XIW Aunque no los seiïalasen los filólogos

»

(I) Vctaquí aquesta ciia, posadn en cnlala per el nostre esiimndissim colabnr.i

clor ygrnn poetn Moss, Miquel Costa y Llobera: «les terminacions en <>.?, en lioch

de (f «lels temes acabats en s: (asos: plural de cas^ casi s, dcsdc el sitgie XIV, y 1" in

troducció molt posterior d' una o (Iccsiva en la i."])ersona ilcl present d' indicatiu"

Aquestes desviacions se deuen sens dutbc a una in/fuencia passiva del caialà per cj

fasUiUi »
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dcbiera de admitirlos íi priori cl Sr. Mass6, como los admitiríí

cualqiiicra que haya leido la Crònica de Pedró IV, dondc se dice

que el Rey [)oIí1ó la ciudad de Alguer con catalanes y aragone-

ses (edic. Hot'jrull p. 319). Sé que el Sr. Massó dirà que la Crònica

de Pedró IV tiene sus puntos flacos, ó que los aragoneses que
fuefon a Alguer eran todos ellos mudos, y su lengua no pudo
influir en la de los catalanes.

-Mas desdichado esta cl Sr. Massó al contradecir íí Morel-

I•'atiü. Dice: tel plural: íTí^íí'j (del singular cas), en lugar de r^íí•j,

que observa Morel Fatio en el siglo XIV, no (s un ca.stellanis-

nio; porque ;a quien se le puede ocurrir calificar de castellanis-

mo la forma francesos que se usa desde antiguo?:» ^Por cso

decía yo, y el Sr. Massó no acaba de comprenderlo, c\\xç. para
viàs precision no debe hablarse de castellanismos del siglo XIV,
sinó de aragonesisinos. t!n Castilla a nadie se le ocurría decir

francesos, però en Aragón todo el mundo decía así, como decía

grando, insto, &. Un Rey catalan, D. Martín, cuando hablaba en
aragonès, no sabia decir sinó ios aragonesoii, los francesos (y
para que crea esto el Sr. Massó, consta así en documento nota-

rial que publica Blancas en sus Comentaries, pag. 378, y es cla-

ro, de tanto repetirlo en aragonès, el Rey se confundia cuando
hablaba el catalan y decía tambien el aragoncsismo francesos,

que con tan poca fortuna escogió el Sr. Massó, dando muestra
de ese tacte especial que recomienda grevemente al tratar de
esta cuestión.

Por mucho que ahora subleve y moleste, los catalanistas ha-

bran de aceptar al fin los aragonesismos abundantes del catalan

en tiempo de los Reyes catalanes. Se cita otro caso curioso: en la

crònica de Jaime I se llama al alto magistrado del reino ora lo

Justícia, ora el Jnsticia, y claro que esta última forma del arti-

culo es un aragoncsismo evidente del siglo XIII. Y repito que
estàs influencias se deben reconocer a priori en un pueblo que,

desde que comenzó à brillar en la historia, Uevó siempre unido à

todas sus empresas, aun à las màs suyas, un considerable ele-

mento aragonès: d la influencia aragonesa de los sigles XIII y
XIV, se sumo en el XV la castellana. Desconocer esto, es des-

conocer la historia de Cataluiía.»

V, tornant a I' article de 1 5 de desembre, segueix dient En
Menendez-Pidal:

Claro es que al creciente acercamiento en la literatura co-
rresponde otro en la lengua. V efecto de tantos siglos de atrac-

ciòn, la castellanización del catalan es hoy profunda, íntima, ra-

dical. D. Pompeyo Fabra, à quién no se tacharà ni de sospecho-
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so ni i\e indocto, decia rn cl Atonco Barcelonès, con dolor de
los apasionados, que no ven en esta aproxiniación de Jas dos
lenguas sinó una corrupción de la catalana: <\'A catalan se ha icK>

accrcando al castellano, y se ha identificado de tal manera, que
pucde decirse que los catalanes no sotnos siquiera un pneblo bi-

/in^iir, usnmos senci lamentc una sola leiigua con Jos Jiwgos de

paLihras. Si se trata de traducir un p.lrralo del castellano al ca-

tal.in no h wemos sinó traducirlo pal.ihra por palahra, calcandiv

las construcciones castelhnas, y aún escogiendo las mismas pa-

labras castellana«, míís ó menos bi'-n catalanizadas. Si al re\ és se

trata de traducir un p.1r;afo del catal.in al castellano, cambiarc-

m )S palabras; tod is l.is construcciones del catalan scr.ín segura-

mente ya castellanas de suyo... Fste catalan que liabla la nia-

yoría de los catalanes, el que escribe la mayoria de los que es-

criben citalín, no es una lengna nidependiente, sinó un dialecto-

som *tido .1 otro, y cuyo dcsarrollo depende del desarrollo de

otro; \x\ idioma en estado de infe-ioriclad con respecto ile otro.:

Kstas memorables palabras fueron pronunci^idas para iniciar

un i loable camp ma de purificici(')n del catal.ln. Però ocurre pre-

guntar: ^xuíl es mayor injusticia? Pedir .i los cata'anes que ofi-

cia'm:ntase sirx-an del idionii espruïol, que tan nictido en las-

entraiiïs llevan, 6 pretender que cada indi\•iduo quíte tiempo y
atencií'in í sus queh tceres, para haccr estudiós de purisme y vio-

It.-ntos esfuerzos pira descastellanizar lo que .1 la boca se le viene-

castellanizado? Creo que exigir .'í cada catal.ln que pierda el

tiempo ensay«'índosc en remedar íí Muntaner y <i Desclot, es

desconocer que el lenguaje ha de mirarse como algo útil pnra

Servicio de un pueblo, y no .1 modo de lujo ruinoso é insopor-

table. El pueblo catalan, si quiere relacionarse con el niundo,

lo consigue hablando, ademís de su idioma propio, otro de los

que míís difusión tienen en el globo, y esto lo facilita la circuns-

tancia de que, contra lo que los exaltados creen, el catal.ln no es

de índole opuesta al espafiol, sinó que vive compenetrado con él

desde muy antiguo, y hoy està identificado con él. Podran cre-

erlo bajo la palabra irrecusable del Sr. Fabra*.

IV.

Origen y formació de les llengües neollalines en general.

Per que'ls lectors s'entressentin 1)C de lo que diu En Menen-
dez-Pidal contra la nostra llengua y de tots els desbarats y erra-

des en que incorre, hem volgut copiarho tot a fi de que puguenr



pesar y estimar les proves y raons qu' ell presenta y les que li

oposa m nosaltres.

(iPrctén aquest senyor que «mentres els catalans no sabien
encara escriure, en no ésser amb una llen£,Hia estranya, en pro-
vensal, el castell.1 tenia una sin^'ularíssima poesia èpica, alta-
ment nacional»? ^-iJona per '<cert ; c|ue '1 catalA «xisqué desde son
origen amb íntim comerç amb el castell.1», y que «viu com-
penetrat amb ell fa moltíssim de temps v avuy en dia hi estí
identificat»? ^Vol dir es una «creència cega» el creure que 'I ca-
talà es «independent del castells» y per lo tant «no es una llen-

gua tin sobirana com els catalanistes s'agraden de creure)?
Donchs estudiem 1' origen de les llengiies neol atines en general"

y del català en particular y llavò la naturalesa y estructura
d' aquest y les relacions en que visqué desde sa naixensa amb lo
castellà y les altres llengües germanes, y ho veurem si es. així
com ens ho conta En Mencndez-Pidal.

Tant el català con el castellà perteneixcn a la familía de les

llengües (lus 'n diuen neollatincs. ;Quant, aont y com se forma-
ren aquestes llengües? Vegemho. 'v-i'

La República Romana, convertida amb Imperi per August,
ja sabeu que p' el valor de les seues llegions y la destresa dels
seus politichs y la prudència de sos llegisladors y jurisconsults,
se VI estendre desde Roma p' els quatre vents del mon, arribant
a incloure dins sos dominis cisi totes les nacions conegudes a
les hores, junyintles a n-el seu jou y tenintleshi per molt de
temps. A totes imposiva amb gran èczit les seues lleys, la seua
administració, la seua llengua, si bé aquesta no més arribava a
destronar y arreconar la dels pobles inferiors en cultura literària

a n-els romans, y no la dels que los eren igualenchs o superiors,

com els grechs y demés orientals. (0 A Itàlia, nort d' Àfrica, les

G.ílies, Espanya, illes Britaniqnes y part de Germania, la llengua
llatina, després de stgles de lluytar amb les que parlaven aquei-
xes nacions, les arribà a vèncer y arreconar per les parts més
esberrades y esquerranes, alia ont no les esveí de rél. (2) Tal

(i) Villemain, Cours de Litterature Française. Taris. 1890, 11.' Leçon. —
Segons fa notar amb admirable eczactitut Mr. Luchaire, «Études sur les idio-

mes pyrénéens. París, 1879, chap. I, p. 42, sols abandonen la llengua pròpia elg

vençuts, d' una civilisació inferior a n-el qui les venç. Que ho meditin això els

catalans, rossellonesos, v.-xlencians y balears que menyspreuen y abandonen la nostra

llengua.

(2) Vid. Guardia et Wierzeyski, Grammaire de la langue latine d' après 1*

methode pnalytique et historique. Paris, 1876. Introd. p. XII; Bruce-Whyte, Histoi.

re des langues romanes et de leur litterature depuis leur origine jusq' au XIV* siècle
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victòri.i li costà ben cnra: si se leu seues aquelles n;icions, result.1

invadida per les llengües de totes elles, que acabaren per alterar-

la fondament. V va tenir adcniés un altre perjuy de resultes

de la seua mcteixa constiluciú: lo grnm.ltich y poeta Knni,

uns dos sitgles abans de Cristo, per aturar la evulució cons-

tant que sufria dins la boca dc\ poble y per acostaria més y més
a la Ilenj^ua grega, introilut una reforma, que '1 poble ao aceptà,

continuant amb el llatí primitiu, (0 que feya sempre la seua via

tlesplegantsc y engreixant amb les despulles de les llenguesde les

n.íciois capJelladcs y someses. Ara la gent tina y llctruda sí

qu' acceptí aquella reforma, resultantne el llatí cldssich, que 'Is

grans oradors, prosistes y poet.s de la República y de 1' Impe-

ri inmortalisaren, però que sempre patí un poch massa d' artifi-

cial, 'ï) y no pogué resi-tir g.iyre 1' empenta del llatí xu'gar, del

SfriH) pieh^iiii, del sermó rusíicns, ni \^ del diluvi d' elements

linofiiistichs dels centenars de nacions someses, que, si arribax'cn

a acjcptar el llatí, era masteyantlo amb les llengües llurs d" una

manera feresta. Aquesta llengua vulgar, volandera, gropclkula y
desenfrenada, capllexant sota la llengua s.íbia entre les multituts

qu'omplien Roma y les jirovincies, V3) qu'era la pord'F.n Cicero y
d'Ha Qiintilia, U' precipita la decadència del classich desde Tra-

jíí a Constantí, acorralantlo caia dia mes, sobre tot amb 1' ajuda

de les rierades de pobles del nort, que desde '1 sitgie W s' efica-

ren dins les pro\•íncies estre:nes, y a n-el V esbroncaren per tot,

esbrellant y escorterant l' Iinperi, ja tant croixit y esfondrat p'els

vicis y iniquidats de l.i seui mateixa constitució, y qu' Is pobles

que '1 formaven, veren desaparèixer sense dolrese 'n gayre. Si

molts d :ls barbres, una volta convertits a n-el cristianisme y,

enamorats de la civilizaciò qu'ells ha\'ien desembancalada y des-

feta, s^ roinanisaren y prengueren la llengua llatina, fonch far-

cint'a d' elements de la pròpia; lo cual consolida '1 predomini ab-

solut del llatí \ulgar, deixant el clasich, el de les gramàtiques,

reclòs dins els llibres y morint com a llengua parlada dc\ers el

sitg'.e VI. 5)

Paris, 1841. T. I. c. VI; Mild y Fontanals, Obras, T. IV, Formacion <1e laslenguas

romances, \. X, XI, XII; Liurc, Ilistoirc de la lan^iic frsnçaisc, Paris. 1886. T. I

inlrod.; .Max Muller, la Sv^^icme du laiiyage, Iraduc. de Ilarris t-i l'crrot. Farís. 1870

11* leçon-

(i) Vid. Guardia et \\ icr/ty^ki, ib.

(2) Vid. A. !• O/ui.ni /-/ ,/-;•/,,;//.." ,n, /• ^'uult, |>aris. 1873. T. II..w.* LïV

(3) Id 'b

(4) Id. ib.

(5) Vid. Ciu-iruí i i•l \\ n.•r-•(•y>ki, ib.
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1) a'l lilli inm 3nsid.it d' elements estranys que constituïen
cl lla

1 vulgir, eicoblats dins ell y repistats y assimilats d' una
mm-ra misteriosa y estupenda, brollaren les llencrues moder-
n.'í d' Ojcid^nt, (•) anomenades neollatines; brollaren, no cop en
sech c ) n M,n,'rva d -1 cap de Jupiter, sinó a poch poch, insensi-
ble nent, sense c.isi adoiarsi'n els pobles meteys dins la boca
dels qu ds se congriaré i. Amb la manera especial que tenia cada
un d' ells d- cmberbolhir y de pronunciar aquella llengua llatina,
al parèixer, tan dessustada y desvalç^uda, però en realidat tan po-
tent de sabx y de llecor, anava ella Irasformantse y evolucionant
per tot arreu y sens may pirar, prenent a cada nació y a cada
eneontrada formes y aspectes diferents y especials segons les
diverses influències que hi s-ntia, però sense perdre may ni en
lloch li fesomia general, distintiva y característica, deixant el
nom de llatina perquè pròpiament ja no lui era, v prenent, du-
rant e's sitgies Vn, VIU y IX, el de romana, i-) qu' era el qui li

esqueya per t d que la parlaven els pobles roma/àsaís, qu' ha-
vien constituit l'Imperi; els qua's, llibertsja del jou polítich y ad-
mmistratiu de Roma, seguiren espontàniament units baix del jou
de la llatinidat, modificant y trasformant aquella llengua, no
d' una manera desbaratada y contradictòria, y prenent cadascú
p' cl seu vent, sense guardar cap classe de relació ni d' armonia,
sino d'una manera admirable y prodigiosament ordenada, regu-
lar, armònica, observant les meteixes ll^ys fonamentals, conser-
vant ei totes les modificacions y alteracions la meteixa feso-ma general, el mateix ayre de familia. Tots sustituiren la veu
p issiva simple per la composta de l'ausiliar ésser v del participi
iie p issat del verp respectiu. Tots feren de hcibeo.'WzÚ, l'ausiliar
h'ivír, y amb ell y els participis corresponents compongueren:
un pretèrit perfet nou {he vist) y el plusquamperfet {/laz•m vist)
d'mdie itm,y pretèrit perfet (Jmju vist) y plusquamperfet de sub-
jun'.ui (higués vist). Tots introduïren una forma nova de futur
imperfet {cantar-h^) combinant l' infinitiu del verp que se con-
juga, amb lo present d' indicatiu de haver\ y llavò compongue-
ren una forma de futur perfet {Jiaurè-cantat) amb lo futur imper-

(0 Diez, Graininaire des Langues Romanes, Traduc. de Brachet et G, Paris.
Paris. 1S74. T. I. Introd.; Meyer Lübkc, Grainmaire des Langues Romanes, Traduc.
de R-ibiet et Doutrepont. Paris. 18891900.

(3) Vid. Raynouard, Léxique Roman. Paris. 1844, T. I. Recherches filolorri-
ques sur la langue romane; Meyer, Annal. Flandr. pag. 6, apud Bruce-Whyte Tb-
_c. XIII; Gerard. Vita Sti. Adhaiardi de Corbie, ap. llolland, Acta Sanet. Januar"
1

.

I. p. 126; Nuhard. Histor. L. III, p. 352 ap. Bruce Whyte, ib. c. II; Viilemain, ib.
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fet à'' h.iver y el pirticipi de pam-tt respectiu. Iots introduiré"

un temps nou, el condicional {caHÍ(tr-ia=:/ia\l.\) amb 1' infiniti"

del Nerp y I' imperfi't contret d' /r^/rv/'. Tols ;<doptaren un cle-

m-'nt nou importanlíssim, l'í//'//í'/^. Tots establiren cl sistema de

fer adve.bis modals amb la termin ició femenina de 1' adjectiu

unidi a n-el sustantiu llatí meus, sinònim de manera ióona-uunt,

fàcilment). (0 Així es qu'aquells pobles trasformaren el llatí en

mil formes d' una wiricilat y multiplicidat imponderables, però

totes baix d' una impulsió radical y trascendental, filla de la \\x-

tualidat inm?nsa de la llenj^ua mare, que |)erpetua\•a així 1' Im-

peri de Roma pjr la llengua a travcrü dels sitgles en tot 1' Oc-
cident.

Aquelles formes y aspectes especials qiu: prenia la Kenç^ua

x'ulgir per tot arreu, anav-en pri>nuncian^se més y més cada dia,

constituint altres tantes de variedats dialectals, que creixien y
creixien, fentse a poch poch Vi'rs dialecics, formant diferents

estols els més acostats y consemblants. V ^quina era la causa dr

tal acostament y ct)nsemblansa.' X' hi haxia diferents, per-

íjue no sols eczistia el xincle y 1' impulsió p^cneral de la

llatinidat, que unia de qualque manera acjuella partida c.c dife-

rències de llenguatge: n' eczisticn d', altres d' impu sions y de
x'incles, no tan intensns, amples y comprensius, però {]u' així me-
teix empenyien y aglutinaven, establint capes, boldrons y uni-

dats sejunilíries y cspeci ds dins la general, y eren la comunidat
de rassa, de dominació política o de cultura, y la semblan-a de
geni y d:: caràcter. Aquestes circimstancies iniluiren poderosi-

ssim:im?nt en que 'Is n tixents dialectes se compartissen y entre-

lorcissen, 11 gats per aquests vincles especials, constituii.t dife-

rents estols, cju^ip^r llur gran retiransa prengueren noms cspeci-

lichs, que adoptaren desprès les literatures que 'n varen brollar.

^'A n-e quina època fou tot ,uuxò.^ Havia d' ésser devés la

segona mitad del sitgK- IX, \;\ qúe'a 1' únich monument de llengua

popular que 'ns tjueda de lla\ ò, ris juraments de Stra/burg, de
l'anv 842, entre 'Is nets de Carlcmuny Lluis el Germànichy^'.AT'.as

el Pelat y llurs eczjrsits, que més envant trascriurem, si Deu ho
X'ol, y estuldiarem d' aprop, no apareixen aquelles diferències dia-

lectals ciuc mes envant feren els Henfruatcfcs del mip iia de l-'ran-

ce t.in diferents dels del nort, com se veu p'els monuments tle

les literatures d' Oc y d' í)il durant els sitgles XI, XII y .XIII; y
hi ha que tenir en conte que la llengua en que se feren tals Jura-
ments, segons veurem m^-s avall, h ivia d'esser la del migdia y

rn Vid. Litlrfv ili. T. I li.T .1 f, VIV-WIII Villcm;iin il.. III Lf^-on.
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del nort de Francc, aoit reynava Carles el Pelat y aont porto"
neixía son ec/ersit, en obsequi del qual se feren nXi^ juraments en
llengua XHilgar, per que Ics entenguessen. Viú^jm-aments son un
indxi de que les diferencies entre 'Is dialectes naixents y entre
'Is estols amb que s' anaven com|)artint, no se pronunciarien fort

ni se posarien bé de relleu fins després de la primera mitat del

sitgle IX y antes del Xí, '^ venint així precisament a coincidir

en lo període de constitució de les modernes nacionalidats, que
tengueren totes llurs dialectes especials, fmsa 1' estrem de que
'Is dominis de cada uns d' el's se ficsaren a-les-hores, acomoda-
dament a les circunstancies relligioses, polítiques y socials aont

se troba\•a cada regió, y de llavò ensa no son gayre les altera-

cions que tals dominis han sufrides, a pesar de la politica haver
xapats y escorterats els territoris que los costitiiien, per fins

més o manco dignes y raonables.

Però ^'quins son aquests dialectes, íiUs de la llatinidat, que
constituiren la gran família romana, que comensaren a brotinar

devers el sitgle \'I, desplegantse amb diferent forsa durant tota

1' Edat Mitja y fins y tot en la moderna?
Velostaqui, tal com los presenten els grans fitelechs Dioz (2)

y Meyer-Lübke, (3; compartits en vuyt grans estols.

Dialectes d' alia d?ssa 1' Adriatich: Rumà, Macedònia, Istria,

Moldau; Traiisilvanià, Albauis. Dialectes de la Retia: Iriulís,

Lladi o Riímajíx y Tirolès. Dialectes del migdia y nor-estd' Ità-

lia: Sxrt (Gallureschy Logudesch, Catnpidamesch), Sicilià, Napo-
lità. Calabrcs, Açui/eyesch, marià, Romà, Tosca (Plorenti, Are-

ti, Fisd, Sencs), Bolonyès, Veroncs, Venecià. Dialectes del nort

d' Itàlia o galo-italians: E>nilià, Genovcs, Piauioiiíot., Llouibarí,

(Milanès, BergamescJi). l^ialectes del migdia de France y d'

Espanya oriental: Valdes, Delfinès, Provensal, Ruergties, Al-

vernyés. Llemosí, Llengadocià, Ga^có, Català (Oriental, Occi-

dental, Rossellonès, Valencià, Balear). '4) Dialectes del nort de

France: Saòoynrt, Borgonyo, I l'alta, Lorenès, Lioncs, Poitevi,

Santonges, Chanipanyes, Ptcart, Flamand, Francés, [Illa de

France) y Xormant. Dialectes de I' Espanya central: Alt y Baix

(i) EnMilíí (ib. art. I, p. iio' ]i'->^-i qu'a nel siigle XI ja se distingien els

-dialectes.

(2) Grammaire, T. I. II" Part. Domiinesdes langues romanes, p. 67 — 130.

(3) Grammaire, T. I, Introd. §. 6.

(4) Aquesta subdivisió es nostra per que la taula result més completa.
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Arat^onis, (') Castellà, Andalús, Esírewcuy, (2) Bercid d) Ba-

ble. Oi ilectcs de l'Kspíinya occidental: Galaych, Portiigucs (del

uoft, del migdia, de Miranda y de les Illes Açores).

La naixrnsa y primeres passes d' aquets dialectes cst.'tn dins

Ics tenebres de I' Història. Dc-ls primers sitglcs no 'n tenim més
qu2 vagues referències, y se comprèn. ' Tals dialectes no foren

obra de la gent s.lbia ni dels escriptors, sinó de la gent sense

lletres, del poble, l-'ins devés cl sitgle IX s' esplica perfectament

la falta de monuments d' aqueys dialectes, perquè, a pesar

d' csser mort el llatí ci<íssich a principis del sitgle VII, (4) y d'

estar completament desfeta y destronada la gramàtica, els qui

escrivien, ho feycn do tt)t per mantenirs'. hi feels, considerant

allò (jue parlaven com altres tantes d' incorreccions y barbaris-

mes, indignes de figurar dins cap escrit; però, vuUes no vulles,

aquelles incorreccions y barbarismes los brollaven de la ploma^

y n' estan masselles las obres llatines d' aquell temps, sobre tot

(i'l En Menendez-Pídal dins son article de desembre parla del llcnsuatge «ali-

aragonés». Més envant. en donarem fites netes.

(2) Afegim també aquest altre dialecte que no concixjcm, fins que vàrem veure

demunt La Keiiaixcnsa de i8 de Febrer prop passat uns grans elogis d'un llibre de

poesies estreineuyes que D. Jojeph Maria G. y Galan acaba de publicar, y, ppr mos-

tra, una d' elles, preciosíssima, tota or pur, El Cristu Bcnditu. Dins a<]uesta poesia,

escrita aixi com parlen a Estremadura, apareixen una partida de formes especials

de llenguatge, que constitueixen un ver dialecte cistella. Velestaqui. les principals

I." la j afegida devanl els mots que comensen en vocal: jabri—abre, jecha—echa

jntealo— atearlo; 2.n la e .itona final feta i, com a la Conca de Harbarà y la Segaria

inferior; lau/aris, netn, /iens, puea, giielvui; j.a Se perl.la d entre vocals si la dc-

rrcra no forma diptonch: leia—leiua, puea -ptieua, creo -creut», ruios-'niinos,

íalliio lallnuo, reoiuiina -renondina, enreiio -^fiin'Daïio, tvea» - roueaft,- ^." \a o

aiona final, feta u sovint: Cristv, benditv, j'omlvs, retozVs, acntrx ; 5.^ quant la d

s' elideix entre vocals idèntiques, aquestes dues se contreuen fentse 'n una; atonti/—
atontaa -atontc./a, put" -putv -\)\xede, lonas — tonflas— tonoí/rts, \.o—\.oo —lodo, tos —
t ,.s— tcí/c*; 6.a la h sonant com a j: /echilo - //echito, /iciendu— //iciendo, yintjué—
'hnqué, ayogo— a/;ogi), /agas — /;agas; 7.* la f inicial sonant com a j/yui -yuí,/uc-

ron -/"ueron; /ucrza — /'uerza; 8." la v y la b devant el diptonch ue, tornen g:^'/<«rna —
/urna, ífüe\van —TueWan; 9.* la d inicial se perl: 'ge — i/ige, ice — dice, /ga—</iga.

rjalo—«/éjalo; lo* la r entre vocals se pert: paeci — pa/ece miali— mi;•alc, jiaezca— j>a-

;e7.ca; ii» U r feta I en sílaba inversa: po/—po/,sc/— se/', ve/gucnza — ve/•guenza.dole/

—dole/; 12» se pert la r final dels verps que duen sufig: rezflli-rezarle, dali— darlc,

tanialos— canla/los; 13* el diminutiu en i»o, ina: airi/to, ral/wc, angel/z/o, ris/>/a, co-

S///Í/, l)Of|U///rt.

(3) VkI. cl mctcix article d' En MenendezPidal, que anomena aquesta espe-

cíali<lat de llenguatge castellà.

(4) Vid. (iuardiaet Wicrzeyski. ibi.; Meycr Lilbke, ib. ^. 11.
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actes notarials, lleys y vides de sants, vecnts'hi una ignorància

completa de les formes llatines, la dcclinació y conjugació fetes

mal bé, confusions y alteracions de lletres, 'U y mots a forfo-

llons de la llengua vulgar; (2) y, especialment dins els docu-

ments notarials, com més ensÀ ens feym (sitgles IX, X y XI),

ja no son paraules totes soles que hi surten, sinó frases senceres,

sense res d' engirgolament llatí. (3) Per tals documents y per

les Etimologies de St. Isidór de Sevilla, mort devers 1' any 636,

les Glosses de Cassel (sitgle VIIIi, el Vocabulari de St. Gall (s.

VII), les Glosses de Paris, les de Selestadt, les d' Erfurt, lo Vo-

cabularius optivius, la Lley Sdlica y la dels Llonibarts y les Ca-

sae litterartim, (4) consta d' una manera innegable 1' eczistència

dels dialectes roiqpans dins tot 1' Occident desde '1 sitgle VI a

n-el X; però '1 desfrès llatí que duen, fa que no poguem sebre

d' una manera precisa com se trobaven. Fortunacií, bisbe d'

Aquilcya, del sitgle IV, í(5) escrigué un comentari dels Evan-

gelis in hrevi et rustico sermone\ Momolí, bisbe de Noyon
(s. VII), fou alabat perquè sabia tant la llengua romania com la

teutònica^ (6) y d' Adalhard (s. VIII), abat de Corbie, diu un de

sos biògrafs (7) que, com parlava en llengua vulgar, era una

dolsura {didcifliins emanabat). L' any 813 se celebraren concilis

a Magúncia, Arles, Reims, Chalons" del Saona y Tours. El pri-

mer prescriu que 'Is bisbes prediquin en llengua teutònica; el de

Reims. qu' emprin la llengua vulgar per 1' instrucció relligiosa

del poble; y el de Tours mana espressament que instruesquen

en llengua tudesca els diocesans franchs y en la romana rústica

els naturals del país, y que les homilies se traduesquen amb
aquestes dues llengües. A n-el Concili de Mousson, 1' any 995i

lo bishe de Verdun, perquè coneixia la llengua gàlica s' alsa a

fer la causa del concili. (8)

(0 Vid. Meyer Lübke, ib, §. 8. Villemain, ib. IP Leçon.

(2) Vid. Bruce AVhyte. ib. f . I, c. XI, XII.

(3) Vid. Raynouard, Choix de Poesies originals des Troubadours, T. II, p.

49 et ss.; Alart, Documents sur la langue catalane des anciens comtes de Roussillón

et de Cerdagne: Revue des Langues Romanes, Montpellier, T. III. p. 265; Hisloire

Générale de Languedoc, par Dom Cl. Devic et Dom J. Vaisette. Toulouse. 1875.

T. V.

(4) Vid, Díez, ib. pag. 27 et s.

(5) S. Hier. de viris ill. ap. Bruce Whyte, T. I, c. XIII, p. 375

(6) Meyer, Annal. FlanJ., cita de Raynouard apud Bruce-Whyte, ib.

(7) Paschas. Ratbert. ap. Bolland, Acta Sanet. Januar. T. I, p. 126.

(8) Milà, ib, Form. de las leng. rom. art. i, %. 15; Bruce Whyte, ib.; Díez, ib.

pag. 109.
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Aviat una Capitular ilc Carlcmany cstcn a tot 1' Imperi

aquestes disposicions conciliars, y fa ensenyar dins les es-

coles la meteixa llenjjua \ ulgar. \' els monjos y bisbes que
ja hi havia estona que se 'n servien per la predicaciú y catecis-

mes, se x'cuen amparats per 1' Emperador, y dins les esco-

les dels monastirs se seguix lo meteix impuls; y s' estén

per tot arreu tan sanitós eczemple. La vida de St. Silvíí (s. \'III)

ja s' escriu part en llatí y part en llengua vulgar, y una biografia

de Carlemany, del sitgle IX, ja s' escriu tota amb aquesta llen-

gua, ("^ y 1' epitafi del papa Gregori \* del meteix sitgle 1' ala-

ba perquè ensenyà Us pohUs en llengua francesa, vulgary lla-

tina. (2^ L' any 84J i•l nets de Carlemany Carles el Pelat y
Lluís el Germànich pactaren a Strazburg contra son germà
Luther una aliansa (jue juraren ells dos y llurs ec/ercits. V\ de

Carles, compost de gent dels seus Estats, qu' eran del migdia y
nort de France, jurà en llengua romana^ y 1^ eczercit de Lluis,

compost d' alemanys, juríí en teutònich, y Carles, per que
aquests l'entenguessen, jurà en la llengua d' ells, y Lluís, perquè
1' entengués 1' ec/èrcit de Carles, jurà en romà^ segons conta
1' altre net de Carlemany, lo cronista Nithard. (3) Lo cjual prova
la via qu' havia feta ja la llengua vulgar y que 1' us d'ella s' im-

posava. V demostra una altra cosa: que les diferencies dialectals

del migdia y nort de France encara no se farien sentir gaj'•re,

quant una meteixa fórmula de jurament serví ensemps per la

gentada cle 1' eczérsit de Carles el Pelat, que no havia d' ésser

just del migdia ni just del nort, sinó d' una y altra regió (4).

Kls juraments de Stra/burg son el monument més antich

que 'ns queda de la \\evíg\};\*romana, y més avall els hem de tras-

criure y estudiar d' aprop per la seua escepcional importància

dins el nostre objecte.

V

La llengua catalana jcs cfeclivament filla de la llatina?

Tal prf^gunta, ílesprés de lo qu' hem dit, seria ben cscusado-
ra si no fos que n' hi ha que neguen tal filiació y que pre-

tenen que '1 català es més antich que 'I llatí; y solament ad-

meten que, com vengueren els romans y després de sitgies

(1) Vid. Bruce NVhytc. ib.

(2) Vid. Mila, ib. p, no.

(3) Hisl. L. III, aji. Raynouard, Lexiquc Roman, T. II, p. III y IV

(4) Vid. HruceAVhylc, ib. c. VII.
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•de ch^minació romana, cl catalíí se ressentí qualcjuc poch da

la intUiència llatina. Sostenir tot això ho considerani una abe-

rració de lo que ensenya 1' historia y patcntisa la meteixa es-

tructura y const!tuci«') íntima del catald. ^'Aont se funden els qui

sostenen tals afirmacions? jPrescnten monuments coetanis o au-

toridats d' historiadors y escriptors antichs o de qualcpie nota-

bilidat de la lllolof^ia moderna? Fins avuy no hem vist que fes-

sen res d' això: afirmen gratuitament, fan suposicions arbitràries,

citen qualque autor antich, però no 'Is passatges o paraules aont

aquest diga lo que li atrilnieixen, y passen avant, dedu'nt aque-

lles conclusions adsurdes y en cap manera admisibles.

Ara no es hora ni lloch de refutar f namentalment tais afir-

macions, però qualque cosa n' haurem de dir, ja que contradi-

uen diametralment la nostra tesis.

Uruce-W'hyte, T. I, c. VI, Xí y XIÍ, sostén que 'Is pob'es

<V Itàlia, I•lspanya y les Ga ics, baix de la dominació romana,

seguiren parlant llurs respectius idiomes, que *1 llatí no pogué
arreconar, sinó qu' ell se \ a anar corrompent, fins qu' aquells

idiomes 1' invadiren de cap a cap, y a n-els sitgles Vli y \'III ja

no tenia \'ida pròpia, acabant per no res. De les proves que pre-

senta y de les raons que allega, no se dedueix, ni d' un bon
tros, que '1 llatí no arribis a apoderaríe d' aquelles reg'ons. Lo
que se dedueix, y es lo que ensenya 1' història y lo natural que
succeís, qu' aquells idiomes no se moriren ni desaparesqueren

cop en sech, sinó que resistiren mo!t de temps, y que sempre los

quedaren enfonys de muntanyes y paratges esquerrans y ma-
lambrosos, aont se arreconaren de l'influencia 1 atina, que s'ana-

va ensenyorint dels grans centres de població y dels territoris

mes avinents, y desde d' al a s' estenia s' estenia per tots vents,

fins que, salves algunes escepcicns, com la V'ascònia y la Breta-

nya, tot 1' occident se romamsà y se llatinisd\ y fonch aquest

un fet de tanta trascendència, que la catàstrofe colosal de la diso-

lució de 1' Imperi Roma y I' invasió dels pobles del nort, desde 'i

sitgle V fins a n-el X, no '1 pogueren destruir, y subsisteix en-

cara y subsistirà sempre, essent la raó y el motiu del nom d' Fai-

ropa llatina y nacions llatines amb que son conegudes Itàlia,

France y Fspanya. Si Roma no hagués lograt imposar li seua

llengua a n-aquestes nacions, si el llatí no hagués invadides les

llengües d' elles y aquestes el llatí, resultant de la fusió de totes

dins el llatí y amb el llatí les llengües modernes, conegudes amb
lo nom de romanes o neollaíines, çcom s' esplicaría el fet inne-

gable de que la llengua vulgar de France, d' Espanya y d' Ità-

lia s' anomenàs romana, roman, romance, durant els sigles VIII,
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IX y següents? Si aquella llengua no tenia res que \'eure amb
Roma, si era anterior a Koma, si resistí cl poder de Roma, si

Roma no li dond res, si 1' influència de Roma demunt ella va
csscr tan poca cosa, çcom s' esplica tal denominació? Si el catalí

com el castell.1, francès, itali.'í y demés ncollatines no sortiren

del llatí çcom s' esplica la germanor, la consemhlansa que los

uneix, que les dona el mateix ayre de famili.i? jCom s' esplica

que tenguen una estructura tan an.Hoga y tan llatina, v que la

basse de llur morfologia y de l!ur sintacsis siga el llalí, y que
llur declinació provenga del llatí, y llur conjugació siga tota llati-

na en les formes simples y tsclusi\•ament d' elements llatins en

les formes compostes, y que M \•uytanta per cent del lècsich de
tals llengües sigi d' inmediata procedència llatina? jCJui negarà,

per ec/emplc, (]ue 1' itali.1 siga fill del llatí? Donchs si les altres

ncollatines no hu son, çCom se comprèn que signen tan con-
semblants amb 1' italià? jCom se pot negar que formin una me-
teixa família? Kcbrotxant la filiació llatina jqui es cap.ls d' espli-

car la germanor y consemblansa de tals llengües? çKr.i tal vo'.ta

un meteix polile, una meteixa gent qui poblava 1' It.ilia, 1' Espa-
nya y les (ialies? ^•'lal volta no les nos presenta 1' Mistòria pobla-

des de nacions y tribus les més diverst-s, estranyes y oposades?
^•Quin xincle d* unió eczistí may entre elles, fora de la dominació
de Roma, c|ue esplich satisfactòriament el meteix ayre de famí-

lia que distingeix llurs idiomes y que consisteix preci ament en
1' element llatí que predomina dins totes?

{Esplica tal volta Bruce W'hyte ni aquells altres com se com-
prèn que nacions tan diverses com les de la Marca hispíínica, y
el migdia y el nort de France a mitjín sitglc IX, quant se feren

c\s juraments de Strazburg, parlasscn la meteixa llengua, això
es, la romana.- çL' haxien parlada sempre aquesta llengua? jLa
parlaven com els romans les conquistaren! Xi Brjce \Vliyte ni

'Is altres espliquen res de això, que per altra part no té cap es-

plicació més que la l'.atinisació y romanisacio d' aquelles re-

gions. Bruce W'hyte suposa que Ms idiomes primitius d' Itàlia,

France y Espanya invadireu de tal manera el llali, qu' aquest va
desaparèixer. {-V^a ésser que '1 fondo llatí passd dins aquells idio-

mes y els e dond 1' estructura llatina que ienen y 1' ànima de la

llatinidat? V.r\ aquest cas tenim ja l'influència llatina, poch sa poch
lli, aixi com nosaltres 1' entenem y la sostenim. ;\o hi hagué
res d' això? ^-Desaparegué '1 llatí sense deixar casi gens de rastre
dins aqu?lls idiomes? A-Ies-hores ^com s' esplica la preponde-
rància <lel contingent llatí dins aquells, que fa que Ms altres con-
tingents dins tals idiomes siguen tan poca cosa devora ell? Xi
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Brucc W'hyte ni 'Is qui pensen per 1' estil s' aturen a discutir ni

a csplicar aqueixes coses, que son justament lo que hi hauria que
discutir y qu' csplicar.

Aquestes raons que apuntam son de tanta forsa, y la tesis

de Bruce W'hyte està tan arreccnada, que, ja fa molts d' anys,
en filologia no se discuteix, sinó que se dona com a cosa pro-

wida y evident de tota evidencia la filiació llatina d' aquelles

llengües, regoneixent, com es just y natural, altres elements dins

elles, com 1' ibèrich, el celta, el germínich, el grech, el semítich,

y altres, però que tots plegats no componen casi res devora '1

llatí. Per convencerse'n no hi ha més que fulletjar les obres d'En
i\Iila y Fontanals, Mr. Fauriel, -ÒMr. Littré, Mr. \'illemain, y els

grans mestres de la filologia alemanya. Els insignes doctors
üiez, Groeber y Meyer Lübke, qu' han reunida dins llurs obres
monumentals tota la ciència filològica de France, í^spanya, Ità-

lia, Inglaterra, Alemania y Àustria sobre les llengües de les

nacions llatines, no dediquen mitja retxa a provar la filiació lla-

tina de tals llengües: la donen per suposada, y la prenen com a

punt de partida per les seues especulacions estupendes.

Els sostenidors de lo que refijtam ^'com esplican que Cata-
lunya formas estol idiomatich, no amb les altres regions espa-

nyoles, sinó amb les del migdia de France, y com aquestes en
formaren amb Cataluya y no amb la France del nort.^ No hu es-

pliquen de cap manera: en tenen prou dient que '1 català no surt

del llatí y que ja 's parlava abans de que 'Is romans \•enguessen

a Espanya. Esperam.... d' asseguts les proves aont se puguen
fimdar.

VI

Com va ésser que 'Is dialectes romans d* Espanya y de France s' aplegaren amb di-

fer<:nts estols de tal manera que Catalunya y els pobles del migdia de France

leren un meiei.x estol idiomatich, això es, parlaren la raeteixa llengua, separant-

se de l' Espanya central y de la France del Xort.

«Hi pogueren contribuir causes remotíssimes: les comunica-
cions de veinatge que 'Is Pirineus no dificulten per un igual en
tots els endrets, la aptitud consemblant de pronunciació, nada
de la identidat de rassa y clima, les rels cèltiques mes o manco
nombroses, conservades a una banda y altra, la influència, tes-

timonietjada per 1' historia y per una bona partida de paraules,

dels grechs establerts per les costes orientals (Marsella, Roses,
Ampúries, etc). Però aquests antecedents haurien duyts tan
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sols efectes parcials si no hi hagués haguda la completa romani-

saci»^ de la (i.ilia meridional y ílc la part d* Kspanva rctgida per

la ciutat romana per cscelcncia {Tarrnco Scipionnm <'/>//í), uont,

ja dol temps tl' l'In Tit Li\i, fins y tots els camperols celtíbers

s' afanyaven a subjeclarse a la cultura del jjohle rey.—

A

n-aquestcs causes se 'n hi afegí una altra de més especial, que
fonch 1' enllas iiol.tich que 's feu, si he en dixerses aliernatixes,

durant la ilominació tlels x'isigots. Ataulf, primer capdill dac|ues-

ta gent qu' ehtr.1 dins l'espanya, domina part de li Narhonesa y
de la T.Hrragonesa y se ficsí a líarcclona. W'alia, qui afcjí a

n-anucst estat, encara petit, ina part d' Aquitdnia, ficsa la scua

estada a 'l'olosa. Se xa estendre el reyne dels gots per la resta

d' Ivpanya y cap al centre de les (i.ilies fins que 'Is Merovingis

se 'n apoderaren, deixant a n-els Gots just la Scptimíínia o part

inferior de la N.irbi)nesa, que 's feu god.i del tot, conservant el

nom de (líilia gòtica. Així, donchs, 1' unió esclusixa al principi

d' una part de la Ciàlia m'"ridional amb la nostra comarca, y des-

prés la subjecció mes duradera de I a Stptimania a n-el gONcrn
de la península, pogueren contribuir a la homogenklat de la p.irt

N. V.. del fcyne de s Gots...» (0

Apoderats aquesta de tota Espanya y els Fr.inchs de les Ga-

l•les, fora la Septimania, (sitgles \''I y X'^II), \x conx•ix'ènciíi dels

diferents pobles que hi havia din^ aquelles dues monarquies, ha-

via de fomentar l,i ressemblansa de llurs llenguatges. l-)estruida

a principis del sitgle \'III la monarquia visigòtica amb la turbo-

nada dels alarbs, que baix de iarík y Mu/a desdel' .Àfrica se ti-

raren dalt la Hètica, y se feren seua tota la península y s' esten-

gueren fins més enlM de la Septiminia, s' haxia d' alterar el ]irin-

cipi de ressemblansa entre 'Is llenguatges dels pobles espa-

nyols, perquè, romput el vincle de la monarquia xisigòtica, les

circimst.lncies n' establiren d' altres, y acpicsts foren els decisius

per lo major desplegament que 'Is llenguatges noxells anax'er»

prenent de cada dia.

j'Sj someteren els espanyols a n-el jou infamiósdel mahomc-
tismc? Ris qui no se trobar> n amb me lis de deO?nsa, s' hi varen
haver de sometre per forsa. Els qui s'hi tro!")aren, s'hi resistiren

tot cjuant saberen. Aqusts medis foren llur heroisme amparat
per la bravesa do lesserres pirenayca, c»nt.1brica y asturiana. De
cap a cap d' aquestes serres s' anaren congriant nucleus de re-

sistència a tota ultransa contra la Mitja Llima, nodrits y sosten-

guts per la fe cristiana y p' el valor èpich de a(juella gent he-

fi) Viil. Mild, übras, T. II, Los Trovadores en Espafta, p. 51-3
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royca^ encastellada da!t aquells serralts y penyalars, dcsd* ont

anaven avcnsant o reculant segons calia, jxtò que 'I fet no més
de sosL(!nirse y aguantar, encara que fos dins coves o dalt cucu-

lles llises com el call de la míí y enmantellades de neu, era la

afirmació triunfadora y la consolidació indestructible de la seua

personalidat relligiosa y ètnica y una victòria permanent contre
1' Islamisme invasor. Aquells nucleus de resistència, a forsa de
constància y d' heroisme, s' anaren convertint en petits Estats,

independents un de 1' altre, que 's digueren ireyne d' Astúries

y

comtat í/' Aragó^ (0 comtat de Navarra, i-) comtat de Castella,

que pujaren més tart a reynes, sense contar per créixer y aixam-

plarsc a costa dels ahirbs, amb més forses que les pròpies, tan

esberrats com estaven de la demés Cristiandat, Aquesta situació)

escepcional influí fora mida en llur manera d' ésser, en llurs cos-

tums, hàbits y organisació política y social, y per consecuència

en la llcngu.i. Així es que desde '1 sitglc VIU la romana que par-

laven, ressentintse de 1' influència aràbiga, comensà a prendre

un caràcter especial 13) que 1' allunyà ferm dels altres dialectes

neollatins.

Devers aquells temps a France hi havia hagut un canvi prou
radical de situació. La dinastia Merovíngia s' era abolida amb
els vey?, faini'aiits (que vo feyen res), que llevaren del mig els

viajordoms del palau, homes de tant d' enginy, pit y empenta
com Pepí í/ vell (022-639), Pepí d' lleristal (678-714) Caries

Martell' (714-741), Pepí el Breu (741-768), ja coronat rey.í752),

y son fill, l'escels Carlemany, una de les més altes glòries qu'han

han vistes may els sitgles. Ell, senyor de tota la France, se fa

seua la Germania y l' Itàlia, respectant els Estats Pontificis, y el

papa Lleó líl 1' an)»- 800 el corona Emperador d' Occident. No
sols conquista e's pobles, sinó que los civilisa: alsa les Arts y les

Lletres de la postració horrenda aont se trobaven; obrí escoles

aontsevulla, hi f.i anar el jovent, nobles y vilans; y fomenta y
impulsa per tot arreu y d' una manera imponderable la causa del

Cristianisme y de la ci\'ilisació. Ja son avi Carles Martell havia

capturats 1' any J},! els Muslims a Poitiers salvant 1' Occident; y
els vençuts no tengueren altre remey que recular fins a n-els Pi-

rineus. Carlemany, comprenent la incalculable trascendència de

la reconquista espanyola, dirigí sos eczèrcits diferents voltes cap

(i) Vid. Vicente Lafuente, Historia Eclesiàstica de Espana. Madrid. 1873-1S75.

T. III, §. 25, p. 78.

(2) Id. ib. §. 22, p. 66: §. 46, p. 141.

(3) Milà, Obras, T, IV^ Form. de las leng. rom. p. 107,
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a Espanva, conlrapassanl els l'irineiis y apodcrantsc de Girona,

Vich, Solsona y >Ianrcsa, qu' uní a n-el rcync d' Aquit.inia, que

crcíl 1' any 783 per son flll major Ludovich el Piadós. El qual

!' any 801 s' apoderí de Barcelona, y 1' any 817, essent ja Em-
perador, feu de la Septimínia y de la Marca hispànica un Ducat,

residint el Duch a Harcclona, y son fill Carles el Pelat 1' any 864

separíl les ducs regions, fcnl de la Septimínia o Xarbonesa un

marcjuesat y de la Marca I íispínica el Comtat de Barcelona.

Amb tot això Catalunya corregué una sc^rt ben diferent dels al-

tres naíxcnts ICstats de les serres septentrionals d' Espanya: en-

trà de pic dins la influència de la restauració carlox-ingia, tan me-
ravellosament benèfica per tots els pobles que la sentiren.

A-les-hores Catalunya «carlovíngia per lo suprem domini y es-

pecialment aquitíínica com a part del reyne de Ludovich, esti-

gué especialment enllassada y casi confusa amb la Septimíínia o

antiga fïrília Gòtica. V ademés de tal enllas polítich en aquella

breu temporada de coranta vuyt anys, però decisiwi per la for-

mació de les llengües, hi trobam una semblansa ben marcada en

los elements de la població dins totes aquestes encontrades, això

es, I' antiga bassc indígena-romana, unida a n-els que no hi havia

gayre eren sos dominadors, germanichs romanisats, governats

ara p' els franchs austrasis. Aquesta (la Marca hispànica) fou en

realidat goda-franca: goda y hispana-goda per la majoria de la

població, per les lleys que conservd, per la nissaga de qualque

governador, mcntres que també n'hi ha\-ia de franchs com franch

era igualment el domini suprem. Si per los pobles del norL fou cl

nostre país terra de Gots (Gothia, Gothland, Gotolaunia, Cata-

lunya), p' els alarbs fou part de 1' Afranch, y per els cristians de

l' interior, aduch en aquell temps que hi cantaxen les gestes del

Cid, fou la terra dels l'ranchs. ICls a\'cnsos de la cultura, el mo-
viment social y literari, 1' introducció de noxes institucions, lo

qu' ara diríem iniciativa, foren també franchs, es el dir que Ca-

talunya, com la Gàlia meridional, rebé '1 reflectimcnt del foch

que va encendre Carlemany y qiie'amb més o manco esment

atiaren els seus sucessors. Aixi veym desde 'Is temps del gran

Emperador adoptadal' escriptura francesa, si bé modificada amb
ressabis gòtichs, la introducció més paulatina de les lleys fran-

ceses, y en 1' orde eglesiístich la sustitució també a poch poch
(pcro sempre anterior a n-el rcynat de N' Anfós VI de Castella)

del rit romíí a n-el gòtich y I' adopció dins alguns capítols de la

vida canònica aquisgranenca. Ja 's sap que subsistí per molt de

temps la costum de datar segons los anys de reynat dels mo-
narques francesos, lo qual indica, sinó un \•er regoncixement de
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dependència política, a lo manco un indici de cert respecte y de-

ferència.—D' aquí nasqué la casi identidat de parla entre 'Is pais-

sos de cada banda dels Pirineus», (0 y no sols això, sinó «igual-

dat '1 ) de noms gcogrífichs; Savartés, Verdú (V^erdun), Balaguer

(Balcsguier), Besalú o Bcsuldú (Bezaudun), Montoliu, Montes-

quiu (Montesquieu), Montgrony (Mongronh), Rocafort, Castell-

vell (Castelvicl), Agremunt, Monclar; '^^ de titols feudals y civils:

Corns, Vescoms, \'a\asor, Baró, Cavaller, Senescal, Batlle, Ve-
guer. Cònsol, Prodhom, Burgès; ^) de monedes: liura, sol, denier,

pujesa; '') de noms de fonts: Guillem, Gaucerín, Ramon, Pons,

Guiraut, Jauffré, Gilabert, etc; ^ ) de llinatges: Wdz\, Duran,

etc, de tot lo qual se coletgeix també igualdat de usanses». C^) Y
aquestes relacions tan íntimes entre Catalunya y el mitgdia de

France no s' a'teraren gens quant amb motiu de la Capitular

de Kiersy, de 1' any 877, els càrrechs electius demarqués, duch,

comte y vescomte, se feren primer hereditaris y després inde-

pendents, fraccionantFe l' Imperi en tants de marquesats, ducats,

comtats, vescomtats, baronies y senyories com homes de pit hi

hagué que se 'n saberen crear; brollant així polent y formidable

el feudalisme, que, al mig d'aquella desfeta y disolució general

dels sitgles IX y X, fou desprès de 1' Iglèsia lo que salvà la so-

ciedat europea. Vengut aquest fraccionament, tot d' una se con-

suma la divisió entre la France del migdia y la del nort, que,

segons hem vist, ja 's manifestava desde el sitgle V, deguda, ul-

tra d' altres raons ètniques, a la major romanisaciò del mig-

dia, (3) la qual influia en les costums y manera de ésser. Així es

que 'Is meridionals ja posaren resistència a n-el domini de la di-

nastia de Heristal, y si bé a la íï 9' hi someteren, subsistiren les

causes de divergència y se 'n hi afegiren de no\'es «amb la par-

da d' hispano-gots fugitius de 1' invasió sarraina y sobre tot amb
la creació del reyne d' Aquitania (781), que en gran part co-

rresponia a les antigues possessions dels wisigots y se degué sens

dubte, no sols a la necessitat de desmembrar un imperi tan \'ast

y al desig de remuntar l' inmediat sucessor, sinó també a l' in-

tent polítich d' afalagar 1' esperit nacional d' aquella regió. La
creació d' aquest reyne a una època crítica per la formació de

les llengües neollatines, havia d' influir fora mida en I' índole es-

pecial de les del migdia de les Galies: desde Uevò comensa a di-

buixarse la fesomia d' aquella nacionalidat intermèdia, que tant

(i) Id. T, II, Los Trovadores en Espana, Part. I, p. 53-56.

(2) Id. ib. p. 56.

CS) Id. ib. p.8.
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SC úisiingcix de ia l-Vnncp dels l'ranchs com dels pob'es del

centre <l' ICspanya». i.') La Capitular de Kicrsy dugué '1 meteix.

ros'cgall a n-el migdia que a n-el nort: se fracciona '1 migdia amb
u la partiiia d' ICstats independents, però amb certs xincles co-

muns tjue niay se romperen y que los separaven dels altres. De-
vers I' any 852 ja se anomenen els Comtes hereditaris de Tolo-

si, y l'any S72 els Duchs de ( lascunya; (2) 1' any S74 comensa a
reynar a Barcelona el Comte Ciuifre el Pelós, que se fa indepen-
dent: y 1' any 879 el cunyat de Carles el Pelat, Bosó, s' alsa rcy
de Pro\ cnsa, cjue cobra així una gran import.lncia y se conso ida

de bona manera. (3) Lo qual, unit amblo gran poder que va gua-
nyant la lasa de Tolosa, Ciilortcix més y més la separació del

migdia y del nort, y es «una noxa causa d' homogcnidat més o
manco completa de les llengües usades en les terres de dessa
'1 Loire. A n-cl sitgle X Ics trobam designades amb lo nom de
Romania o l'rance llatina, distingintles de la Francc tudesca o-

vera Irance, y w n-el trascurs dol meteix sitgle s' anon>ena l'rin-

cep dels Cïots Kn Ramon Pons de Tolosa, y se mencionen jutges

de la lley g< ida>>. '4

Dins aquest estol d' l-istats liguravcn naturalment y de bona
h )ra eU Comtats de Barcelona, de Urgell, de Jíesalú, de Cerda-
nya, de Conflent y del Rosselló; y clsBt)rrclls y Borenguers, que
tant cngrandren y eczaltaren el dé Barcelona a costa dels alarl s

y amb llur hàbil diplomàcia, visqueren en contínues y estretes

relacions, no amb los l'estats cristians d' allà dessà 1' Hbre,

sinó amb acpiells de la TVance meridional o Occitània, aont axiat

iorc'i uns dels senyors més podert^sos e ínlUiycnts p' elr, seus cn-

tronchs matrimonia s amb princeses d' allà y p' els molts de do-
minis que hi adquirien, arribant a ésser senyors feudals de mol-
tes encontraflcs d' aquelles. Richildis, filla d'Ln Borrell I, se casa

amb lo vescomte de Xarbona; y \\n líorrell II (969) amb Xa
Ledgarda, filla d' En Kamón Pons, Comte d' Alvèrnia, d' ont vin-

gué el nom de Ramon dins la nostra dinastia; y En Borrell III

1992) amb Xa Ermesindis, filla de Roger I, Comte de Coseràn y
Carcassona. l'n tal Pere, germà d'aquest, fou bisbe de (iirona. iS)'

"Desde 1' any IO34 comensen a sonar certs drets, donacions y
traspassos a favor d' En Ramon Berenguer el vell a Carcassona^

(0
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Rose/, Tolosa, Xarhona, Coscrans, Coniingcs, Címllcnt, etc. (')

Tot d' una de la conquista de Carleniany y Ludü\ ich cl l'iadós,

Ics iglèsic-s catalanes y llurs Bisbes rcgoncguercn per Metropoli-

t.1 cl Bisbe de Na bona, fins cjue devers l'any 1092 fou restaura-

da la vella Melrojjolit ina de Tarragona; y aduch la diòcesi y
clero de Vich tenguercn per Bisbe propi cl de Xarbona, fins que
1' any S85 se restaura la Seu ausetana. Tot això ens va. duri' in-

fluència francesa, tan N'iva dins les iglèsies de Catalunya, (2) des-

lligades completament de les del centre d' l^spanya, que miraven
com estrangeres.

Se regibtrcn diferents reunions de senyors y prelats d' una y
altra banda dels Pirineus, líls d' alia d' alia, ademés, ja per ger-

mandat d' esperit, ja per dependència feudal, acudien sovint a

socórrer els nostres contra Ms alarbs. L' any 1053 el meteix Ka-
m')n Berenguer 1 s; casa amb N' Almodis, filla d' un Comte de
Carcassona o de kodes. L' any I059 a un aplech que celebra el

dit comte de liarcelona assisteixen Hn (juillcm de Montpeller y
y el comte I* n Berenguer de Xarbona. L' any 1068 se té un con-

cili a la ciut.it de (ürona baix de l.i presidència del cardenal

Huch Candi de\'ant els metcys comtes y assistinthi els arquL-bis-

bes de X^arbona y Auxerre, els bisbes d' Agda y Cominges y els

procuradors dels de Tolosa y Usez, aont no s' aboh 1' o.'ïci gòtich

com suposen, sinó l'any 1071 tornant el Cardenal d'Aragó.
13erenguer 11 elfratricida l'any lOQQ, amb 1' ajuda del Comte de
de Tolosa, lluyta amb lo \''escomte de Carcassona. Abans de l'any

1080 X'.Xrmengol de Gerb, (^omte d' Urgell, se casa amb X' Ade-
layda, que li dugué la Provensa Occidental. L' any IO93 X'a ]Ma-

halta, viuda d' En Berenguer Cap d' estopa, comte de Barcelona,

se c sa amb lo Vescomte deXarbona. Casat En BerenguerlII amb
Na Maria, filla del Cid Campeador, morta aquesta, se casa 1' any
1 1 12 amb Xa Do'sa, hereua de la Provensa ( )riental Desde llavò

foren catalans o de nissaga catalana els Comtes de Provensa, su-

cessors del de Barcelona y els de Eorcalquier qui se deyen Ma*--

quesos de Provensa y desxendien del Comte d' Urgell. (3) Desde
llavò, no sols la Provensa sinó 'Is paissos de G.iscunya y els in-

termedis se regonegueren units per una nacionalidat de llengua,

de costums y aduch d' interessos amb lo Comtat de Barcelona,

y la gent d' aquest adquirí fama de culta, xalesta y cortesa. (4)

(i) Id. íb.

(2) Vid. Vic. Lafuente, ib. §. 48 et 49, p. 148 et s.

(3) Milà, ib., p. 56-58; Víctor Gebhart. Historia de Espafla. Barcelona. 1863-64.

T. III, c. XXIII,, p. 224.

(4) Milà. ib. p. 60.
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En Ramon Berenguer I\' (l 131-1 1 62),—casat amb Xa Petronila

d' Aragó, qu' aixi s' uní amb lo Comtat de Barcelona formant

la monarquia catalana-aragonesa, cunyat de N' Anfí'is \'1I de

Castella, l'l•-mperador.a n-el qual rendí homenatge, y conquistador

ile Tortosa, Lleyda y Fraga, principal promotor de 1' tspcdició

y presa d'Almeria per la Corona de Castella,— pass.1 molt de

temps per 1' Occitíínia, figuranthi com el primer senyor, y entre-

mesclnt en totes les qüestions de per all.i. (0 Son fill Anfós II

(1 162-1 196) encara hi wi aumcntar el poder que son pare li ha-

\ ia deixat; y hi hagué de sostenir una partida de guerres, sobre

tot amb lo Comte de Tolosa, fentse vasalls seus lo X'escomte de

Be/icrs y la Vescomtessa de Gascunya y de Beirn. Son fill Kn
Pere II (i 196-1213'), casat amb Xa Maria de Montpcller. que li \a
llur aciuesta senyoria, segui com son pare essent el senyor més
poderós de 1* (^ccit.lnia, cunyat dels comtes de Tolosa, lín Ra-
mon VI y el VII, y 1' ídol dels palacians d' aquelles regions. Se 'n

va a Roma, se declara wasall de la Seu Apostòlica y reb lo titol

de Catolich; y assisteix a la gran batalla de les Xa\•es de J'olosa,

acreditantse d' hèroe entre 'Is hcroes, y 1' any 1 197 dona una lley

d' estermini contra 'Is heretges albigesos que 's trobassen dins

sos tstats.i2) Aquests heretges,—com \o^f>níariiis a It.1lia,els Cà-
tars a AlenuíniayelsWaldesos a Lion, Delfinat y Saboya,-—a n-el

migdia de l'rancc trastornaren horriblcment la relligió y la so-

ciedat, matant els ministres de Deu y els Llegats del l'apa, pe-

gant foch a iglèsies y monestirs; y lo pitjor fonch que molts de
prínceps temporals y trovadors, generalment prou corromputs
de costums y desbaratats d' idees, feren causa comuna amb ells,

sobre tot quant el papa Innocenci III, agotats tots els remeys de
suavidat y de persuasió, predicí la creuada contra 'Is albigesos,

y la France del nort, inimiga del migdia, \a prendre les armes
per apoderarse 'n amb 1' escusa de defensar la Relligió. L' eczèr-

cit de creuats amb Fn Simó de Monfort per capdill se tira dalt

1' Occit.'ínia; la una gran destrossa a Beziers, cau dcmunt Tolosa;
1' estel dels defensors dels heretges s' eclipsa per tot. lín Pere
d' Aragó tracta de mediar entre aquests y els creuats; ni uns ni

altres s' escolten la veu de la raó; el de ^Ionfort mira ben aprop
el terme de ses ambicions, alsarse Comtede Tolosa, y no vol que
li escap tan bona presa. Cremat y pertorbat per aquella mescla
horrible d' interessos sacratíssims y pasions de mala rel, l'In Pere
arma una host lluidíssima de catalans y aragonesos, no per de-

(I) Id. ib. p.ójSi.

(i) Id. ib. p. Sj 115, 125, 133-13Ü; Mcncndez IVUyo, Heterodoxos, T. I, I,. III

c. II. |>. 421-24.
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fensar 1' heregía, sinó per alliberar sos parents y vasalls de Ics

ungles d' aquells inimichs que los arronsaven y capxafaven de

tot; posa sili a Murel; surten els sitiats baix de la bandera del de

Monlbrt; y cl Rey d' Aragó, batallant com un héroe, cau mort
amb casi tot son eczòrcit, fugint molts d' aquells qu' era anat u

defensar. Aquí va caure ferida de mort, per no alsarse may més,

aquella nacionalidat occitínica, tant gloriosa per les Lletres, per

la cultura y per les armes, però que Deu no la beneí. (') Oui la

mata fou 1' heregía albigesa. Fentse sos prínceps y trovadors

puntals d' ella, no per afecte que li tenguessen, sinó per odi a la

Francc dfl nort, donaren ocasió a n-aquesta de que se pogués

armar contra ells y tirars'hi demunt, amb una escusa tan her-

mosa y justificada com era respondre a la veu. del Papa y salvar

1' Iglèsia y la sociedat dels horrors d' una gent tan endimoniada

com eren els albigesos.

Provaren diferents vegades els occítanichs de referse del

desastre de Murel, però fou debades: la France del nort cada

dia hi va estendre més y més el seu domini; cl fill d' Kn Pere,

1' inmortal, 1' èpich rey Fn Jaume, abandonà la política de son

pare y avi, allunyantse resoltament d' intervenir en les coses

d' aquelles regions, fent pagar a n-els sarrains 1' afronta de Mu-
rel, rescatant del poder de la INIitja Lluna les illes Balears, el

reyne de València y el de Múrcia, cubrintse de glòria per tots

los sitgles. L' any 1258 íirma amb St. Lluis, rey de France, el

tractat de Corbeil, passant definitivament els comtats de Tolosa

y de Provensa y la major parts dels Estats del migdia a la Ca-

sa de France, agregats així a la poderosa monarquia dels Ca-

pets, no quedant d* aquella nacionalidat occitanica més que la

branca espanyola, Catalunya, formant amb Aragó una de les

primeres monarquies d' Europa, estesa ja a les illes Balears y
reyne de València, v que 'Is ínclits v estrenus monarques, P'n

Pere III, N' Anfós III, En Jaume II, N' Anfós IV, En Pere IV
y llurs sucessors aixamplaren^ enaltiren y eczaltaren fora mida,

enfilant en llur corona les grandiosas illes de Sicília Sardenya,

el reyne de Nàpo's y els comtats d' Atenes y Neopàtria,

fentse senyors absoluts del Mediterrani, aont ni 'Is peixos de la

mar, segons 1' cèlebre frase d' En Roger de Llúria, porien

navegar si no duyen la divisa de les barres catalanes

Hem volgut presentar aquest resum sumaríssim de 1' histò-

ria d' aquesta nacionalidat que desde '1 sitgle V s' anava for-

(i) Vid. Mila, ib. p. 140182; Menendez Pelayo, ib. p. 425-31.
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mant clc la G.1lia mcridiíinal y de 1' líspanya oriental, entre '1

Loire y 1' Ehrc, entre Ms Alps y 1- Atl.íntich, p^-rque aquesta

història esplica perfectament la formació dels dialectes qne cons-

tituïren le nostra llengua. Si, els pobles que componien aciuella

nacionalidat, 1' antich reyne d' Aquit.lnia o Occit.lnia (Catalunya

y la Gaüj del migdia), vixint ben separats de 1' ICspanya cen-

tral y en certa manera de la l'Vance del nort just en la època
critica per la ficsació de Ifs llengües neollatines y congrianient

do llurs dialectes (sitgle? \'IIl, IX, XI; aquells pobles formaren

y desplegaren la nostra llengua estima lissima, (jue per això

fou y es tan diferent de la del nort de l'Vance y de la del cen-

tre d' l•lspanya. Sí, e^la fou la primogènita del ll;ití, entre to-

tes les seucs germanes la tjue lia conservada més fe Iment la

derivació y 1' ossada llatina, que s' alterí per li x-oeilisació més
bàrbara de la l'Vance del nort y per les tenilèncics eufòniques

d' Itíília y de Castelln; llengua (|ue retengué amb la d' Oïl

lo que no ha t' ngut may cap de les altres, això es, la forma
simple de comparatiu y part de la declinació liatin». ('

Sí, entre M Loire y 1' J'^bre, els Alps y 1' Atl.íntich y baix de

les inlluències ètniques y lingüístiques que hem indicades, bro-

lla aquell polentíssim estol de dialectes germans, anomenats tot

d' una ccmi els altres neollatins llengua rotiiaiia, y que reberen

més envant diferents denominacions específiques. La de llengua

«provensab) «pareix la més antiga, y es estada la més duradora,

tal volta perquè 1' adoptaren els italians, que 's trob.n su-de\ora

Pi-ovensa»... (2)

Albert de Sisteron (Depart. dels Alps-baixcs), de la prime-
ria del sitgle XIII, diu en sa famosa teiiçò: Monges, digatz, se-

gons vosira sciensa
\
qual val mnis catalàn francès \ e vtet (ie

sai Guascuenha e Proeiisa
\
e Limosin, Alveruh' e Vianès,

\
et

de laimet l•i terra dels dos reis (3) (el d' Inglaferra, que hi tenia

La íïuyena y L' Anjou y el de France). Amb lo cual «anome-
na catalans, no precisament la llengua, sinó els pobles que la

parla\•en, oposantlos a n-els francesos, y catalana se diu tradi-

cionalment a Pro\ensa una antiga comjiosició del país. La desig-

nació de llengua d' Oc en certa manera indicada dins el sirven-

tés d' l'Ln Htrnat d' Auriac (1 285) y que se troba ficsada dins

el Dante, es 1' única prou estensa y ec/acta y prevalgué fins a

n-el punt de donar nom a una gran regió del nvgdía, anomena-

(1) Mila, ib. p. 15.

(2) Id. ib. p. 13.

(3) Ap. Mild, ib. p. 162.
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da de tot d' una la y no '/ llewjuadoch, com obscrvíí cl nostre

líastero. (O'Ja 's sab que el nom d' Oc vé de 1' adverbi d' afir-

mació í7í.*=sí. que usaven el pobles de aquesta llengua, així com
la de la l-Víince del nort s' anomení d' Oil, y 1' italiana la de si

])er ésser aquests llurs respectius adverbis afirmatius. Kl trova-

dor gramatich Ramon Vidal, del sitgle XIII, 1' anomení llemo-

sina, sens dupte per respecte a n-els dos principals trovadors, En
P)Crtran de Born y \\n (iiraut de Borneil, llemosins, dient dins

la soua obra Las Rasos de trobar: (2) «'I/otz hom qe vol trobar

ni entendre deu priniierament saber qe neguna parladura no es

tan naturals ni tan drecha del nostre lingage con aqeila de
Proenza o de Lcmosi o de Saintonge o d' Alvergna o de Caerci.

Per qe ieu (jo) vos dic qe qant ieu parlarai de Lemosis, qe to-

tas estàs torras entendas (entengueu), et totas lor \czinas, et to-

tas cellas (aquelles) qe son entre ellas». De manera que entenia

"ÇiQV llemosiíia, no esclusivament la Uengna que 's parlava dins

el Llemosí (territori), sinó dins Fro-vcnsa, Santonge, Alvernya,
Caerci y totes les regions veynades e intermèdies, això es, en-

tenia per llemosí lo meteix que lo qu' entenen molts pç-v proven-

sal, lo qu' entenem per llengua d'• Oc, que parlaven els po-

bles de nacionalidat accitínica. Aquest nom de lletnosi aplicat

amb aquest sentit, no 's troba dins e's escriptors francesos de
1' I^dat Mitja 0) y que per 1' autoridat gramatical de que disfru-

tà En Ramon Vidal en temps posteriors ha prcwilescut dins

Espanya, y I' han aplicat malament. (4) L' eczimi Ducange dins

sa gran obra (5) diu: «La (llengua) que nosaltres (els francesos)

anomenam romana, 1' anomenaren llemosina no sols els italians,

sinó principalment els espanyols, entre 'Is quals s' us5 molt de
temps». Aquesta denominació de llemosí V adoptaren sobre tot

els escriptors valencians del XIV y XV, fentse eco de allò qu'ha-

vía dit En Ramon Vidal, y no perquè usassen en cap manera la

variedat dialectal de la regió llemosina, ja que es evident que es-

crivien així com parla\'en, en la llengua usual a n-el reyne de
València, com se \•eu comparant llurs obres amb les dels altres

escriptors coetanis de Catalunya y Balears y amb los monu-
ments dels arxius de tots els territoris catalans. Y avuy meteix

(1) Id. íb. p. 14.

(2) Grammaires Provençales de Hugfues Faidit et de Raymond Vidal de Be-

soudun.... par F. Guesseraud.— Paris. 1858, pag. 71.

(3) Vid. Guesserand, ib, p. XLVIII.

(4) Milà. ib. p. 14.

(5) Glossarium mediae et infïm?e latinitatis, Prafat. pag. XXXVIII.
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a n-cl reync de València,—com hem tcnguda ocasió de tocar

amb les mans en les cscursions filològiques que hi tcrem du-

rant 1' abril y maig de 1901 y 1902, recorrent coranta sis

fobUs^ repetint la visita a qualcún un parell de vegades,— n' hi ha

molts que anomenen llemosi cl valencià pur, el que 's parlava

antigament.

bi lo IV. Mcnondcz-Pidai no se fos atropellat tant en

r escriure son article de 1 5 de desembre y no 1* hagués escrit

baix de la passió anti-catalanista, si hagués cstudiatjy pesat una

micoya mès lo qu' escrivia, no hauria amollada aquesta afirma-

ció, inverosimil amb un catedràtich de filologia comparada de

la primera uni\'crsidat espanyola: «y quant lograrcn (els cata-

lans) una llengua poètica, la anomenaren lUmosina per indicar

llur eslors de imitació estrangera ; com no hauria dit tam-
poch lo que diu més amunt, que en temps del trovador Riam-
bau de-X'aqueiras (s. XII y XIII) «el provensal» era <una llen-

gua estranya» pels «poetes catalans». Oui se demostra ben «.es-

trany» y ben 'estranger» a lo que es elemental en filologia ro-

mana, es aquell qui diga, com Kn Menendez-Pidal, que p' els

catalans dels sitglcs XII, XIII y XIV el prox'cnsal y el lUtnosr

eren llengües estranyes y estrangeres. El deixeble d' En MiKl

y l-'ontanals, el qui ocupa avny dignanieut el seu lloch, qn'• havia

estat vacant tant de temps, (') que escolt el seu Mestre una mi-

coyina, y que no cloga ses orelles tampoch tan a\•iat que no
deix passar la veu d' altres Mestres tan de cap de brot con\

Dante, Bastero Villcmain, Menendez Pelayo, Diez, y Mcyer-
Liicke, ja que tots diuen cosa sobre si '1 provensal es o no una
llengua estranya y estrangera per Catalunya; y així se veurà si

som nosaltres que 'ns ho hem tret del carabassot o si es 1' his-

tòria y la filologia que diuen que Ms territoris catalans formaren

estol idiomàtich, no amb 1' l'^spanya central, sinó amb lo migdia

de France, constituint la mcteixa llengua, anomenada <^' Oc, lle-

tnosina o catalana.

Diu lo Mestre Milà, estudiant \a, formació de les llengües ro-

màniques:

<i....Esta lengna clàsica provenzal çy.zxid debidamente el en-

tusiasmo en aquellos tiempos en que sonaba do quiera, y aun
hoy ofrece singulares halagos .1 los que han llegado íí superar

los débiles obstàculos que dificultan su inteligencia, aun cuando
en ella no recono/can, como reconocemos nosotros (els catalans)

los mas antiguos acentos del n m.i.a materna». (2) Y en sa inmor-

(i) Paraules il' Ln Mcnen<lc7 Pelcyo rcfcrintse a n-En Menendez Pidal dins e'

discurs de conle^taci<J en 1' entrada d' acjuesl a 1' Acadí-mia Espanyola.

(1) (Jbras, T. IV. p. 116.
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tal obra Los Trovadores en Espana diu tot això: «en una parte

de la península nd i'odía considlrar.se como kxótica la poesia de

los pueblos galo-meridíonales. Tal era Cataliina donde se habla-
ba una variedad de la lengxia de oc.— Esta lengua tuvo difcren-

tes dialectes, y como los paises qne la hablaban no llegaren íí

constituir un solo estado, y como ninguna de sus modificacio-

nes fué tenida por modelo de todo genero de escrites, ne es

posible seiialar en ella un tipo únice, ni se halla una denomina-
cion universalmente aceptada que la designc. Cabé rediicir sin

embargo sus nunierosas variedades d dos tipos principales: el

galó meridional, que según el uso común, aunque poco fundado,

suelc Uamarse y llamamos provenzal, fijade y depurade en el ha-

bla de los trovadores, y el catalàn cemunicado desde nuestra

provincià à etros puntes de dentro y fuera de Espana (Islas Ba-
leares. Valencià y algunos pueblos de la isla de Cerdefïa). No
tratamos aquí de distinguir las des variedades de la Jengua de
oc, sine de buscar las catisns de que una porcióti de la penínsu-

la ibèrica sea hermana por la lengua de la parte meridional de

la antigua Galia.y> « Atendiendo à las causas que acabamos de
esponer (estractades a n-el comensament d' aquest article), no
es de extraíiar que, ademàs de la coviunidad de Jiabla, se hallen

à entrambos lados de los Piri?ieos igualdad de nombres geogrà-

ficos...» «El catalín de nuestros dias es muche mas apreximado
al prevenzal clàsice que los dialectes ó patueses de allende los

Pirineos.» «Desde entonces (casament d' En R. Berenguer III

amb Na Dolça de Provensa) 7io solo Pvoven.za sinó los paises de

Gascuíia y los interviedios se reconocieren tuiidos por una tiacio-

nalidad de lengua.... con el Condado de Barcelona.^> (0 «Las
estrechas relaciones entre' esíe pais (Catalunya) y el mediodia de

Francia, produjeren la nnidad general de la lengua, però esta

unidad que ne se eponía en les paises transpirenaicos à ciertas

medificaciones secundarias, ne obstó tampoce para que en Ca-
taluna se formase una variedad muy marcada, que per la vida

pròpia que alcanzó mas tarde, ha pedido censiderarse como una
nueva lengua». (2)....

^•Que tal, Sr. Catedràtich de filologia comparada de 1' Univer-
sidat Central, aquesta Uissoneta del Mestre Mild? ^Y en tenia no-

tícia vostè com va escriure son famós article de 1 5 de desembre?
Diu vostè dins la triplica a n-En Massó demunt el Diario de

Barcelona de 1 3 de Febrer: <.<Milà fué cenocido y admirado en

Cl) Obras, T. II, p. 50-52, 57, 60.

(2) Ib. P. IV. a.I, p. 481.
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cl cxtrangcro antes que en I•lspana; y ahora que toda F.spana le

conocc, no ha penetrado tüda\ ia entre los eruditos catalanistas,

por distinguidos que elles sean». Xo 'ns aficarem a discutir fins

aont haja penetrat o deixat de penetrar cl gran Mestre entre els

erudits catalanistes per distingits qu'clls sigucn: lo que sí dcym,
Sr. Menendez Pidal, y no hu prenga tort, que, si tota Esf>an)>a

no més coneix Kn Milíí com demostra vostè conèixer la scua

obra capdalt Los Trovadores en Espana y son magistral estudi

J'ormatión de las ienguas roruauces, vostè y tota /' Espanya se

porcn donar la m.1 amb quaIse\'ol que no sàpia si en cl mc^n hi

lia hagut may cap Milà ni cap obra scua. Però ara no 'ns xolem .

alícar amb I' Espanya ni amb los erudits catalanistes, sinó que
li deym que vostè demostra que les Uissons del gran Mestre so-

bre aquest punt que estam discutint, no hi han penetrat gayre
dins el seu cervell

Però escolt una estona els altres Mestres que tenen la pa-

raula. El poeta mícsim del temps moderns, devant el qual tot-

hom se lleva '1 capell y s' acala, si es que no s' hi agenoll, 1' in-

mortal Dante Alighieri, que, com fa notar 1' altre Mestre de la

l'ilología neollatina, lo Dr. Federich Die/, (0 encara no tenia no-

ticia del castellà, dins la seua obra de Vnlgari Eloquio, I, 8, escriu:

7ins, afrvtant, diuen oc, altres oïi,, altres si, això es, kls kspa-

NVOLS, els francesos y els italians. jDe manera que posa l'Es-

panya com a terra o nació de la llengua d' oc! [Tan evident y
tan sabut era de tothom que se preocupaxa gens de Lletres, la

dcrrería del sitgle XIII y primeria del XIV, que una part impor-

tantíssima d' Espanya tenia com a llengua pròpia la d' oc o pro-

vénsal o llemosina, quun escriptor tan colossal com cl Dante,

tractant de caracterisar les nacions per les llengües que parlaven,

j)resindeix completamedt del castellà, y posa com a llengua dels

espanyols la llengua í/' oc. Y se compren prou bé: en tenï^is del

Dante el migdia de France esta\a abatut de tot políticament;

havia perduda la seua autonomia y se veya aclotellat baix del

jou de la I-Vance del nort; y literàriament també anava ferm per

les foranes: tots els grans Irovadors eren morts. De tota aquella

nacionalidat occitílnica políticament no quedava més que la Mo-
narquia Catalana-Aragonesa, a-les-hores la primera d' F.uropa,

protectora decidida de les Lletres, y escriptors eminents y bons

poetes alguns dels seus reys. Aquesta monarquia era '1 gran ba-

ti) Grammaire. T. I, Introd. Dom.iinc Provençal, p. 93 et s. Vetaqui les pa-

raules de Dante: Àtii OC, a/ü OlL, a/ii si, afjirinatido loquuntur, ui puta Hispànic

Fratici ei Itali.
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luart, SC pot dir I' únich, d' nciuclla llengua famosíssima dins tot

cl mon civilisat, en comparança de la qual era casi no res la llen-

gua castellana devant 1' Europa. El iiiio Cid., els poemes del

inester de clerecia y les obres en prosa y rimades de N' Anfós X
el sabi havien fet ben poch de renou fora de Castella. Rl Dante
dins sa Divina Cojutnedia, Pttrgaiorio, cant. XXV'I, se va creu-

re a n-el cas de presentar els poetes provcnsals fent boldró amb
los italians, y posd en boca del provxnsal N' Arnaud Daniel,

vuyt versos, no amb italid, sinó en la meteixa llengua nostra,

cosa que no feu per cap altra llengua. De la llengua castellana ni

de 'Is escriptors castellans no se 'n recorda per res. jSi sembla

que no sabia si eren a n-el mon!—Sobre tot, aquelles paraules

seues, transcrites més amunt, en son bona prova. Sí, referintse a

la llengua dels espanyols, presindeix absolutament de la caste-

llana, y anomena tan sols la nostra, la llengua d'^ Oc, donant com
a dominis d' ella 1' Espanya i^ap com aquesta, Sr. Menendez-
Pidal! jDe manera que, segons el Dante I' espanyol, la llengua

nacional no en la sonora lengua castellana, sinó la llengtia d'Oc,

el català, aquella llengua tan migrada y escanyolida que vostè

suposa a n-els catalans de la derrería del sitgle XIII, que segons,

ens conta, si volien fer poesies, havia d' ésser a forsa d' imitar

una llengua estrangera'. ;Xo es ver qu' aquest Dante tenia les

seues coses.''

Però cscolt ara el JMestre de la Filologia neoUatina, lo gran

Dr. Federich Diez: (0 «La pàtria especial del provenzal es el

migdia de l'Vance Fora de France, el provenzal s' estén per
1' h^spanya oriental, particularment dins Catalunya, la província

de València y les Illes Balears. La conciència d' aquesta comu-
nidat de llenguatge era tan enèrgica, qu' un trovador (Choix,

IV, 38) divideix els pobles de France en Catalans y Francesos,

y conta entre 'Is primers els habitants de Gascunya, de Proven-

sa, del Llemosí, de 1' Alvernya y del Vienès.... Era difícil de

trobar un nom característich per aquesta llengua emplassada

entre '1 domini francès, 1' italià y 1' espanyol, perquè no hi ha-

via designació geogràfica que inclogués son territori: s' era mes-
ter manllevaria a una de les províncies que la componien. S' ano-

mení, donchs, la lenga proenzal (Choix. V. 147), lo proenzal

(Lex. rom. I, 573), lo proensalcs iL. rom. 1. c), lo vulgar proen-

sal (Gramm. romanes p. p. Guessard, p. 2). Totes aquestes de-

nominacions son d' una època no gayre antiga.... Prengueren
d' una altra província, però tart també, el nom de llengua He-

' * —

(I) Ib.
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mosina, lUmosi\ se troba per primera volta dins el gramdtich
Kamon \ idal.... Aquest nom que usa ja I. I^brer {en bon llevio-
si est, iji), designíí més tart dins Espanya, no sols la llentrua
provcnsai, smo més tost y sobre tot la de Catalunya y Valèn-
cia ... > \ abans, parlant del castell.1, ja havia dit (0 que «1' Est
(d' hspanya) perteneix a la rama provensaU.... jllo veu Sr Ca-
tedrítich de filolojíia, com aquest altre gran Mestre no'diu'com
vostè que '\ provensalios juia llengua estranya p' els catalans
dels sitgles XII y XIII, sinó que diu tot lo contrari, que la llen-
gua f>ropia dels catalans era V/>r^rr//W.-' ^Ho veu, home sant
^^ ^^^"

i
Aquest centralisme li embuya la vista!.... iMe creea

que no serveix per res de bo!
'

Y n' escolt un altre de mestre, lo canonge de Girona, Or An-
toni Bastero y Lledó, barceloní, nat 1' any 1675 y mort devés
['

íiny ^7?>7, que se pas.sa molts d' anys a Roma per negocis de
!a Seu gironina, y alia, lletgint llibres vells, se topa amb les obres
dels antichs trovadors provcnsals, estudiantles a fondo. Kll fou
el precursor de Raynouard, sostenint, com aquest sostengué un
sitgle més tart, que totes les llengües neollatincs sortien del pro-
vensal y descubrint lo del tros de declinació llatina que tingué
la primitiva //.v/-;/.í ./' C^^r, y que, per no estar publicades les
seues obres més qu' un tom de La Crusca Provenzale, v les de-
més les guarda la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelo-
na, tals teories no se divulgaren, y Raynouard se 'n dugué tota
la gIoria^(2; I),u aquest insigne mestre dins I' introducció de sa
Crusca PrOvenzale: (3) ^la llengua provensaUs just i.a mktkixa
que la vieua tnaterna catalana.»

Ara n' escolt un altre de mestre, Mr. V.llemain, qui dins
son tours de Utíerature J'rançaise: Tablean de la liüerature
au Moyen Age en Irance, en Italie. en Espagne tt en Angl•terre
se destira d' aquesta altra llissoneta, que també fa blanch se-
nyor Menendez Pidal: <.La llengua çu^ ell parla: a (Kn Bertran
de Born, gran trorador llemosí del sitgle XII) que duya V nom
de llengua llemostna, úc provensal, de catalana, se tróbaxa lla-
vó a son grau més alt de perfecció poètica, natural y for-

(i) Ib. Dom.iine espagnol, p. 87.

(2) Vid. Conde tie la Viftaza. Biblioteca Històrica de l•i Filologia Castellana
Obra premiada por voto unànime en publico certamen de la Real Acadèmia Espa-
ftola, .Madrid. 1S93. í- I, ^o\. 74-84.

(3) Vid. C. de Virtaza, ib. col. 75. La lingua provenzale é la stessa appunlo che
ai mia materna catalana.
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ta.» (') «Aquesta llengua x-ulgar, (durant 1' Edat Mitja; dins
Catalunya no era altra que la llengua provensal.» ^2) ;Que li

sembla, Sr. Acadèmich de 1' Espanyola?
Però n' escolt un altre de Mestre, 1' escelsMenendez-Pelayo,

aquest gran regionalista de totes les regions espanyoles, com
1' anomena 1' eminent Dr. Torres y Bages, Bisbe de Vich, glo-
riosa figura de 1' Episcopat catal.1. Sí, En Menendez-Pelayo, tan
respectat y benvolgut a Catalunya y a les Balears perquè es
un dels pochs castellans que 'ns han feta justícia parlant de les
nostres coses, y no 'ns han demostrada la seua admiració, com
vostè, pegantnos ponyides y afalconant y desjectant la nostra
llengua y literatura amb tota la fel, desfressada de L•/imira y
amabilidat que n' hi ha tants que volen fer passar com a pro-
verbials de la gent de Madrit; donchs En Menendez Pelayo, dins
la seua protentosa Ciència Espanola, T. II, pag. 292, diu: «Los
barceloneses, lo mismo ahora que en el siglo XV, no tenían por
LENGUA MATERNA cl castcllano sino el catalan, es decir, una lkn-
GLA DE oc, hermana delprovcnsal, hermana de la lengua de To-
losa. ..i> ;IIo veu, Sr. Menendez-Pidal, com el provensal no era
una llengua estranya ni estrangera p' els catalans dels sitgles
XII y XIII, com pretén vostè? Però.... deix parlar una micoyina
més En Menendez Pelayo. Dins la seua Antologia de Poctas
Liricos Castellanos (Madrid, 1890-1900), notabilíssima sobre tot
p' els pròlechs que du casi cada un dels deu toms publicats fins
avuy, que sens dubte constitueixen una de les primeres glòries
de 1' autor, que 'n té tantes y de tan grosses, a n-el pròlech del
T. I, p. LXXIX, després d' una pintura grandilocuent de la li-

teratura provensal, diu això: «Había, ademíís, toda una región
de Espaíia en que esta poesia apenas podia considerarse como
extranjera. Cualquiera entendera que me refiero a las comarcas
orientales, donde se hablaba y se habla una variedad de la len-
gua de oc»; y en el T. IV, p. XLIII parla, referintse a Catalu-
nya, València y Balears, de «aquella parte de Espaíia en que
se ha hablado siempre una variedad de la lengua de oc»..J ;Ho
veu, Sr. Menendez-Pidal?

Però escolt encara un altre mestre, que no hi ha dubte que
es de cap de brot: W. Meyer Lübke, professor de la Üniversidat
de Viena, una de les grans figures de la filologia moderna, que

(i) T. i. IIP Leç. p. 102. La langue qu' il parlait et qui portait le nom de
langue lemosine,, de provençale, de Catalane ètait alors a son plus haut degré da
perfection poétique, naturelle et forle.

(2) Ib. IVe Leç. p. loS. Cette langue vulgaire, dans la Catalogne n' était

autre que la langue provençale.



dins la scua monument il Grammairc dísLangues Romanes., des-

crivint els dominis d^: les llengües del migdia de France y par-

lant del cascà, diu: «A 1' I•lst, la transició s' opera poch a poch
amb lo català dins cl Rosselló, A/iiíst derrer parlar, que no es

MKs gt' UN DiALKcri: j'RovKNSAL írasf>ortat a Espanya a ii-el sit-

glf VIII, penetr.1 de mes a més cap a migdia durant la lluyta

dels reys d' Aragó contra els Alarbs» (')

Y, si no li ha de scbre missi greu, encara n' hi citai'em un
altre que tampoch no es cap x imb), Mr. Kugeni iJ.irct, profes-

sor de literatura estrangera de la Facultat de Lletres de Cler-

mont. Uins la seua obra sobre Ms trobadors o poetes de la llen-

• gua d' oc, diu: «La compa^ansa dels texts nos mostrarà que en-

tre la literatura prorens^ü y la literatura catalana... no hi ha
solament analogia, sinó ii)r.>írii)Ar,» (2)

ç'En \'ol més d^ llissons, Sr. Mcnendez-Pidal? ^'Oue diu que
no les admet? Seria pitjor per x-ostè....

Si nosaltres regionalistes y eitusiastes de Catalunya fóssem

lo cjue suposen els srs. centralistes; si tengwéssem odi a 1' Fs-

panya com demostren amb ses obres tenirn' hi mo'.ta de gent
de Madrit, entre altres El Im/>arcial y els infinits bajans que
s' engoleixen com a mel-rosat les seues verinoses toixerrudeses

contra Catalunya y la causa regionalista; si fóssem separatistes^

com ens pinten acjuella tropa; si no cstim.-lssem 1' I^spanya amb
tota la íorsa del nostre cor y no' ns delguessen de ver les passes

mal donades y les coses mal fetes dels fills d' Fspanya; ens ale-

graríem de qu' liomes com En Menendez-Pidal, que devers ^Li-

drit passa com el Filólogo por antonomàsia, y com Kn Pérez
Galdós y Fn Nuííez de Arce, en badar boca per parlar de Ca-
talunya, no diguen més que desbarats y doyades, y demostrin
una ignor.incia supina de la nostra llengua y de la nostra litera-

tura; ens alegraríem de que catedratichs de Filologia comparada
de 1' Universidat Clentral y Acadèmichs de la Real Espanyola
de tanta de suposició com En Mcnendez-Pidal fassen gala de ig-

norar y contradigucn d' una manera tan obstinada lo que es ele-

mental en filologia romànica, lo que saben tots e!s qui han es-

(1) T. I, Introd. ji- 6, png. 14. A 1' Est, la transition s' opère ])eu d peu uvec

Ic iatalatt ilans le Roussillon. Ce dcrnier parler, (jui n'est c|u' un dialecte provençal

transporto en Es|)agnc au VIU" sií-cle, penetra de plus en plus vers la Sud pen-

dant la luttc des rois d' Aragón contre les Arabes.

{ï^ Les Ttouhadours et leur injluence su> la lilerature du midi de I' lítirope.—

París.—1867. Introd. p. 24. La coinparaison des texts nous inontrcra <ju" entre la

litterature provençalc et la lilterature catalane,..., il n' y a pas seuleinenl analògic

mais identité.
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comesa gens aquesta ciència, lo que consta tan clar y llampant
dins obres mestres qu' han donada la volta a n-el mon, però
que per lo vist no se 'n son temuts molts de cap-pares de Ma-
drit, això es, que a n-els sitgles XII, XIII y XIV la Won^ixuca/u-

laan, l/emosiíia y provensal hvví la meteixa llengua d'•oc que forma-

ren y parlaren, inmortalisantse dins la republicà de les Lletreç,

els pobles de les opulentes regions entre '1 Loire y 1' Ebre, |cls

Alps y 1' Atlantich, separantse de 1' Espanya central y de la

France del nort. Sí, Sr. Menendez-Pidal, si no cstimííssem tan
1' P^spanya, ens n' alegraríem de que El Imparcial y vostè y
vostè y El hiiparcial y els iiifiniís que los s' escolten, di-

gueu contra la nostra llengua y literatura els raigs y roys y
forfollons de desbarats y doyades qu' anirem ponxint, íitorant y
solfetjant, si Deu ho vol, en los articles sucessius. Ens n' alegra-

ríem de tot això si fóssem separatistes, perquè homes com vostc

y paperots com El Imparcial son de fet els grans ausiliars y fo-

mentadors del separatisme.

VII

La llengua d' Oc, la nostra, es la més antiga de totes les neollatines. Sos primers

monuments.

Deym que la nostra llengua es la més antiga de totes les

neollatines, la que primer se va ficsar y la que s' es conservada

més feel a la seua derivació romana.

No ens ho fa dir la passió; son els monuments que hu diuen

amb elocuència incontrastable e indestructible, com anam a veu-

re ara meteix, si Deu ho \ol.

Ja vérem més amunt com es que 'ns falten monuments es-

crits de les primeres passes de les llengües neollatines, perquè 'Is

escriptors la primeria, això es, devers el sitgle VI y VII, conside-

raven indigne d' ésser escrita la llengua vulgar que parlaven, y
ho feyen de tot per escriure '1 llatí segons els canons gramaticals,

y, si bé 'Is escapaven moltes de paraules y giros de la llengua

vulgar, els-e vestien 1' escorxa llatina. A n-el sitgle VIII y més a

n-el IX y sobre tot a n-el X ja hi aficaven sovint les paraules

vulgars rònegues, y fins y tot frases senceres, especialment en

documents notarials; y a n-el IX y X ja n' hi hagué que presin-

diren del llatí y escrigueren diferents obres totes en llengua

vulgar.

Monuments de la primera classe, això es, aont no més hi sur-

ten paraules de la llengua vulgar amb lo desfrés llatí, usades dins

1' Occitínia, per la poca forsa provatòria que tenen dins el nos-
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tre objecte, no creym necessari citarne cap. Els qui 'n \ ullen

\•curc, poren consultar qualsc\•ol col•lecció diplomàtica d'aquells

sigles, y en trobarà més que no 'n voldríí. 'lals monuments no

més pro\en que la llengua \•ulgar ja no era cl llatí dels llibres,

però encara no era una llengua no\'a ja constituida: tal consti-

tució fou obra de sitglcs.

Els monuments de la segona y tercera classe, això es, els que

contenen paraules y frases senceres de la llengua vulgar, sense

gens de desfrès llatí, y els qui est.in tots en dita llengua vulgar,

aquests son els qui proven 1' eczistcncia y ficsació de tal llengua.

D' aquestes dues classes son els qu' anam a citar y que proven

omnibus muiwris la nostra tesis.

^. 1. Acte de la- dedicació de la Seu d'Urgell

l'-s de 1' any 8 1 9, y se guarda dins 1' arxiu do la mctcixa Seu.

La publicí '1 P. Villanueva en cl tom IX del seu importantíssim

]^iaje literario à las Iglesias de Espafia, (') y Moss. Marian|("iran-

dia dins la seua notable Gramàtica Etimològica Catalana (1901.

—Barcelona) la va retreure com a monument de la nostra llen-

gua, això es, que rexela 1' cczistència d' olla. Estíí en llatí de
1' època; però, com anomena una partida de pobles de la diòcesi

posant els noms que a-les-horcs tenien, casi casi 'Is metcys d' ara,

y molts d' ells sense terminació llatina, sinó tal com se pronun-
ciaven, resulten una partida de paraules que acusen 1' eczistèn-

cia de la nostra llengua a n-aquellcs saors. No transcriurem to-

ta I' acte, sinó les paraules catalanes, que hi ha sense desfrès

llatí:

<iLinzirt.. Arcliavclla, Eerrera. Harts^ Hasmir, Horgolella,
Andorra, Maciana, Bescharan, Alasso, Tost, Cerketa, Nozas^
Egiiils, Banieras, Taxen (i), Argilers, Linars, Mora, Bisaura, Ka-
brils, Perlas, Kannellas, Madrona, Arai/sar, 'Jravcrseras, Cor-
tnlz^ Elías, Garexar, Isavals, Sallagosa, Pardiíias, Kaballcra,
Gosat, Balcebre, Cerchos, Merlès, Ferrera, Burg, Alòs, Taverna.

Acjuests noms, posats a 1' acte de consagració o dedicació de
la Seu d'Urgell, tal com Ics hem copiats, son una prov'a clocucn-
tíssima, incontrastablc, de 1' cczistència a-lcs-hores de la nostra
llengua, ja que 'n duen la marca tan llampant, acèrrima e in-

confundible: Arcliavella, Ferrera, Horgolella, Maciana, Tost,

Egtiils, Argilers, Linars, Kabrils, Cortalp, Isavals, Sallagosa^

(I) Apend. XXVII, p. 285-94. Aquesta obra consta de 22 toms: publicats els

cinch primers a Madrid, 18031S06; els altres cinch a València 1' any 1821, y els dot.

Ec derrers a Madrid, 1 850- 1 852.
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Merlès, Burg, Alòs, Taverna.... jUn passa gust de repetiries
aqueixes paraules tan catalanes! jOuin goig de pensar que ja fa
onze sitgles que sonaven dins els primers rccons de Catalunya,
dins aquells muntanyes dels venerables comtats d' Urgell, Cer-
danya, Berga, Palids y Ribagorsa, dins aquells pcnyalars.baluarts
sagrats de la Píítria, solar augustíssim de la nostra doldssima y
estimadíssima llengua catalana!....

§. 2. Els juraments de Strazburg

El monument més antich de la llengua vulgar en tota 1' Eu-
ropa llatina son els cç\ç}òkvT\m?,juraments de Strazburg, de l'any
842. Donchs bé, ^<\\\(ts\.^ jurainents son un monument de la nos-
tra llengua, com anam a demostrar.

Conta el cronista Nithard, net de Carlemany, dins la seua his-
tòria, L. III, «A XVI de les Kalcndes de Mars (13 de Febrer) de
842 En Lluís y En Carles s'aplegaren a la ciutat un temps ano-
menada Argentaria y ara Strazburg, y baix de jurament se pro-
meteren En Lluís en llengua romana y En Carles en llengua
teutònica les coses que més avall s' anoten. Lo jurament que '1

poble de cada un d' ells va fer en sa pròpia llengua romana es
així:

JURAMENT DE LLUÍS el Germànich

«Pro Deo amnr et pro Xristian poblo et 7iostro comniim saha-
Per amor de Deu y p' el poble cristii v comú

ment d' ist di en avant, in quant Deus savir et podir vie dunat
f "-^^ '}'''

.
^" Peu saber y poder don

sz salvarat eo ctst meon fradre Rarlo et in ajiidha et in cadhuna
aixi salvaré jo aquest mon germà Karles y
cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid //

.
'"•^' com "n home dret germd, deu, mentre. que ellmi altrezt fazet; et ab Ludher nul plait ^uüqvxm pritidrai a^ii

altre tant fassa; y cap tractat may tendre
'

meon vol, ctst meon fradre Karle in damno sit.
per mon voler, a n-aquest siga en dany.

JURAMENT DE L'ECZERCIT DE CARLES el Pelat

òi Loduuigs, sagrament que son fradre Karlo jurat, cotiser-
I.udovich. el iurament i «.,„

, . T^', -.j-.»...^... .. >ua jura, conser-
vat, et Karlus, meos sendra, de suo part nou lo STANIT si
va. V Ivarloc rY,„,% „.> \

'

I.udovich, el jurament a son

Karlus, meo
va, y Karles, mon senyor, la sua mantén, si

to returnar non /' int pois, ne io, ne neuls cui eo returnar int
JO retornarleh,

_
no puch, ni jo ni cap que jo retornar

pois, tn jmlla ajudha contra Lodtnvig nun li IVER.
puga, en cap ajuda contra Ludovich no aniré.
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Aquests son els CQ\ehbrv\xns jurtij/icnts de Strn/burg, tal com
els-e posa, prencntlos de Nithard, Mr. Raynouard en son Iw.vi-

i/iit- Roman ( T. II, pacj. III y IV.) Mr. XHlIemain en son referit

Cours de Litteraturc, T. I, p. Ó4, diu que '1 text que dona mon-
sieur Koquefort, presenta variants, y lo meteixel que dona nion-

sicur Aug. Tïerry. Això prové dels diferents còdichs que iii ha

de la crònica de Nithard, aont els copistes per m.í dels quals dita

crònica ens es arribada, en feren de les seues, com els caixistes

d' ara, alterant lletres y fins y tot paraules. V ademcs d' això hi

ha que tenir en conta que Nithard era alemany, y que pot ésser

molt bé que, trascrivint els juraments, no hu fes amb l'escrupu-

losa tïdclidat y eczactitut que eczigcix la moderna filologia.

Presindint de tot això, y ficsantnos en lo monument tal com
cl tenim, deym: F"" que tals juraments estan en la llengua \ul-

gar que 's parlava dins els Estats de Karles el Pelats això es, dins

Francc del nort y del migdia, y això no creym que ningú ens ho
ncch ni hi pos cap dubte; y 2<in que aquesta llengua x-ulgar, aont

pcrteneixen d'xtsjitramenís, a lo que s' acosta mes es a la llengua

d' Ocy a la nostra, això es, entre totes les neollatines, la nostra es

la més acostada a ella, fms a n-cl punt de poderse sostenir llur

identidat.

Mr. \*illemain confessa (') que la majorpart dels 7Hots d(t\s

«juraments» son prox•ensals; y més envant (2) diu: «la llengua

d' aquest antich document s' acosta de tot a n-el ro?Nà meridio-

nal, això es, la llengua d' Oc.

Mr. Raynouard, (3) per demostrar la seua tesis, que ja ha\•ia

defensada cl nostre Bastero, de t[ue la llengua d' ( )c fou la que se

formí tot d' una, inmediatament, del llatí amb lo nom de romana,

y que d' ella sortiren totes les altres neollatines, estudia cada

una de les paraules dels juraments, ficsantse en llur estructura y
si son passades o no a les llengües neollatines y a n-e cpiines

d' aquestes. D' aquest estudi 'ns ne servirem prou, sense sub-

jectarnos de tot a ses conclusions.

VuYTANTA ciNCH paraulcs diferents hem contades a n-els

juraments de Strazburg. N' hi ha: a) trks de segurament ^cr-

tndniqites: disí=deii, j/í/;//V=mantendre, íVr;'=aniré; ò) Vvvv
de llatines pures: pro, quid, damno, sií, dn7iat=donat, jiirat^

(1) Ib. p. 65. l.a })lusparl des mols sont provcni,aux.

(2) Ib. p. 77. kclaiivemcnt d 1* exlensiún tic cette langue (la romana^ tlans la

France du Nord, on ne peut contester 1' auloriíé des sointnts de 842; la langue de

cel antirjue document se rnpproche tout d fait du roman meridional.

(3) Ib. T. II. pag. IV X.XII.
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conservat, nunqiiain. De Ics quatre derrercs, perdent la consonant

ílnal, com efectivament la perderen, en quedaren: tres de la

llengua d' oc (diina,^^) jura, conserva/, tres de castellanes y por-

tugueses (jura, conserva, nungua=nunca), y dues d' italianes

{jura, conserva); c) Una, /a::eí=í:\ví\, no es més que '1 futur

imperfet llatí, faciet, desfigurat per la pèrdua de la i, per més
que Mr. Raynouard diga (\\xç. fazet no es romà ni llatí. Nosaltres

creym que es un futur que s' anava formant, y que no
resultà, y \\ feren creu. d) Meon es el ineuni llatí, aont 1' u àto-

na torna o, cosa frecuentíssima, y la vi torna ;/, can\•i també
que 's fa sovint; tant que a n-el Rosselló y a altres regions del

Llanguenoc la ni final de Ics primeres persones plurals dels

verbs la fan n. Així de nieuni resulta meon y per la contracció

de les dues vocals plegades, resulta el possessiu mon, catahi. y
francès, e) Int surt del llatí i)tde y més evant torna en y ne,

aquesta partícula pronominal y proverbal y tan usada y tan pre-

ciosa en la nostra llengua, en francès y en italiíí y que '1 caste-

llà antich també tenia./) Pois surt, per les lleys de diptongació

y acursavient, del llatí possum, que queda dins el fríincés, mu-
dant la o amb u: pnis. g) Neuls, format, per les meteixes lleys,

del ntdlus llatí. //) Fradra es lo meteix (\ví^ fradre, sortits tots

dos de fratre llatí, suavisantse la dental forta {t) amb la

suau [d), y que, per la pèrdua de la d, torna la paraula catalana

frare. Aquestes dues formes {fradrE fradrx) de la meteixa

paraula que presenten els juraments, son un fet importantíssim

per la nostra fonètica: proven que a n-el sitgie IX ja hi havia la

lley, capital per la fonètica catalana, de que la e àtona y la a

àtona tenen el meteix valor fònich, això es, sonen lo meteix,

lley qu' En Menendez-Pidal demostra ignorar completament, y
això sí que no té perdó per un que, com ell, s' alsa doctor en
llengua catalana y pretén sebre 'n més que 'Is meteys erudits

catalanistes, Jïns y tot els viès distingits, i) Sendra: Mr. Ray-
nouard dona aquesta paraula per germànica, y nosaltres per tal 1'

haviem presa, fins que '1 nostre amich y colaborador y entès

filòlech mallorquí En Gabriel Alomar ens ha fet notar que tal

paraula no es més que '1 resultat d' una sèrie de tramudanses,

ben catalanes, del llatí sènior. Ja 's sab que del ablatiu seniore

sortí senyor, y del nominatiu sènior sènyer, \'iu a hüssa y a

1' alt Maestrat (Grandesa, Batea, Calaceyt, etc.) De sènior, con.

(4) A n-el Rosselló, no sols fan u la o àtona, sinó la tònica qi-e en la resta dej

territori català sona com o tancada; y aixi diuen: Mt 'n duna massa multes;fa
MULTA CaLÚ, sun vingut, etc.
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vertintse la o íítona en e íítona, cosa ben frecuent, y contraentse

les ie amb ^, se feu síner. Per la metiltcsis de la e íítona amb
la r, també frecuent ícrm, sortí seure. A-les-horcs entre la n y r
s' hi enclctxi una d cufonica. com a cenrc-cenura, teure-tetixire,

poHre-ponure y així se formí sendre. V com la c atona y la a
.Itona, segons veym dins els meteys juraments en la paraula

fradrv. y fradrx, sonaven lo meteix, resultíl sefidrx, que aixi

es una paraula rigurosament romana, però qne es segur que no
tenguc acceptació perquè 's confonia amb ccndrc de cinere llatí.

Aquestes denou paraules qu' acabam d' cczaminar dels

juraments, son les que, tal com se troben dins ells, no figuren

dins les llengües neollatincs, que sapiguem. Les altres xixanta
vuvT figuren dins aquestes llengües, amb la proporció que de-

mostren aquestes llistes qu' hem formades demunt 1' csludi de
Mr. Raynouard, afeginthi del nostre qualque coseta, destinant

una columna a cada una de les cinch principals neollatincs, de-
vent ha\'er d' adxertir que la columna del portuguès ha d' ésser

molt incompleta perquè es una llengua que no coneixem casi

gens, y per fer tal columna no hem tenguda altra guia que
1' estudi del gran filòlech llengadocià.

ITALIÀ CASTELLA PORTUGUÈSLLENGUA 0' OC FRANGES

Deo 5=Deu



LLENGUA D' On

]ioblo 8=poble
nobtro(l>alears)

commun 9=co-
iini

salvament
d' de
ist (anticuat)=

aquest.

en (prep.)
avant
(juant

Deus (anlicunt)

Di lo— dia

me
si ('adverbi).

eo=eu=jo II

in 12

cist (anti.)

ajudha
cadhuna^=cada

una
cosa
cum (Rosselló)

om 13
per
salvar

dreit (Gascu-
nya)

o=ho
mi
altrezi(antic.)l4
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ITALIÀ

en
avant
quand
di (antic.)

me
si (adverb. an-

tic.)

cist (antic.)

salvcrai (antic.)

il

mi (antic.)

Ludher
nul

plaid

hom (antic
)

qui.

si (conjunc,)

sagrement
que
son(possess.)
part

non
lo (antic.)

ne
Loduwig
li (antic.)

Karle
Loduwig
Loduwigs

di

me
si (adverb.)

co (anti.)

Karlo
cosa
per
salvar

il

mi
altFesi.

qui=chi
que=che
non
lo, 1'

io

ne
nuUa
contra
li (antic.)

CASTELLA

me
si (adverb.)
fradre (antic.)

cosa
per (antic.)

salvar

mi
qui (antic.)

Karlo
si (conjunc.)
que
non (antic.)

lo, 1'

io

ne (antic.)

retornar
contra
ayuda

PORTUGUÈS

salvar

o—ho (antic.)

que
lo, 1'.

retornar

contra
avan (t).

si (adverb.)

(8) A la Conca de Bàrbara, Segarra inferior (Prov. de Tarragona) y devés

Igualada pronuncien moltes ec àtones finals com si fossen o; y ai.xí diuen /«/o=
pate, inaro=niarc. Pronunciant aixi la c àe poblv., snrtpoòlo.

(9) Vid. nota 7.

(10) A Provensa encara 'es conserven les espressions: iono DI, malo Dl (Vide

Lou Tresor dóu Felibrige par Frederic Mistral. Aix en Provence. T. I. verb. Dio

p. 804 En català conservam oilluns, uvua/s, Diwc'cres, etc. que surten dels llatins

<íies lume, d'us Marits, dics Mercurií, etc. A una escriptura de barat de terres feta a

Nimes 1' any 956 inclosa en la col. 224 et s. del T. V. de la Hisloire Génétal de Lan-
gucdoc avcc des notes et piècesjustificatives par Dodi Cl. Devic et Dom J, Vaisset, Reli-

giettx benedictins de la Congregatión de Sain\.-Manre. Toulouse. 1S7J, se XWg: /acta

commutatione ista DiE LUNIS. D'aqui sortí'l di//í<«j-, millor que del clàssich dies lunce.

(11) Vid. allò qu' hem dit a la nota 4. L' eti, qu' usaven tots els trobadors de
la nostra llengua, per la lley de diptongació, tornà \eu, que 's conserva a Provensa.

(12) Se troba dins lo poema de Boeci: tot a iN jutjament, ap. Raynouard,
ib. p. XVI.

(13) Usadíssim antigament dins tot el nostre territori. Encara conservam
tot\íO's\., tantper hom.

(14) Atressi m' es, per semblansa, Icom fo de Peleus la lansa. B. de Born,

llemosí del s. XII, ap. Villemain, ib. p. 106.
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ab
Luilhcr
nul
plait ((la s r ti-

nya)

prindraí

qui.

voi=rvol("r

Knric 15
Si (conjiinc.)

Sagrament
que
son (posscss.)

Karliis 16

nieos 17=-meus
suo 18

part
non (antic.)

loj'
io (Reync de

València;
reiurnar 19
ne 2o=^no
retornar
nulla

contra
Loduwig
nun 2i=non=

no.
li

salvarà i 22=

(15) Conservat dins KARi.E///fl«v.

(16) Aixi pronuncien aquest nom a Catalunya Oriental y a n-el Rosselló, fent u

la o atona.

(17) Pronunciant // la r atona, aquesta paraula es la nostra actual.

(18) Fent sonar com t' la í? final atona com a la comarca de Xàtiva, Gandia y
Cocentayna (Prov. de Valí-ncia) y com a tot el migdia ilc France, aquesta paraula

{sua) sona suo, tal com ligura dins aquest jurament.

(19) Pronunciant la o dtona com 11 les referides comarques catalanes, hi tenim

aquesta paraula justifet com aquí.

(20) Anticuat a Catalunya, Halears y València; usat encara a Languedoch, Gas-

cunya y qualque mica a Provensa ( Vid. Mistral, Lou Tresor don Kelibrige, T. 1

verb. ne.

(21; A (.ascunya, Languedoch y Llemosí casi no diuen altra cosa, y es segur

que hu han dit sempre.

(22) Forma de futur imperfet, viva a n-el Languedoch y la Provensa. Ja hem
dit més amunt com se forma aquest futur:, això es, de 1' infinitiu del verb qui se

conjuga y del present indicatiu d' haver, A n-els pobles de i.i Ribera d' Ebre.

bona part de la Prov. de Lleyda y a l' alt y baix Maestrat, conserven la forma hay

en lloch d' //^ per la i." pers. sing. de dit pres.; V. gr. Ji' hay vist això;jo no hu

HAY <//'/.
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salvar -hay =:

salvar-he.

Loduwigs 23

De manera, que dels xixanta vuvt mots dc\sjuravien;s que
figuren dins les llengües neollatines, n' hi ha xixanta de la

llengua d'• Oc, trenta tres de francesos, vint v sis d' italians,

viNi V tres de castellans y catorze úq portuguesos; y dels denou
que no figuren dins cap neollatina, que sapiguem, just com se

troben dins els juraments, sols per la pèrdua d' una consonant

final o medial o per una contracció o canvi d' una vocal, n' hi

ha VUVT {dunav^=zduna, jurai^^jura, conser%'aï=^conserva, po-

d\r^=^poder, sa\ir=saz'er, tn¥.on=mon, frai)re=/rare, fra\)ra

=frard) que pronte foren y son dins la nostra llengua; cinch

{jura\:=jura, conservai=conserva, pod\.r=podv.r, saz•ir=saàEr,

nnnquay\=nunqua=nutica) dins la castellana y la portuguesa;

DUES ímv.on=mon, pois=p\:is,) dins \^. francesa, y dues {jura'i

=jura, co)iseria\^=conservd) dins 1' italiana.

Ens semble qu' aquestes Llistes amb les notes y observa-

cions que hi hem posades, son la prova més conclouent y ter-

minant de que la llengua d*- Oc, la nostra, es la més acostada de

totes les neollatines a la romana, vulgar a mitjan sitgle IX a

n-el nort y migdia de France, tan acostada, que sense gens

d' eczageració se pot sostenir que es la meteixa llengua, perpe-

tuada sense gayre tramudansa amb lo nom de llengua </' Oc
dins els territoris que constituïren 1' antich reyne d' Aquitíínia,

y que desde Catalunya se va estendre a les Balears, Reynes de
València, Sardenya y comtats d' Atenes y Neopàtria.

§. 3. Actes notarials dels sitgles X, XI y XII.

Després dels juraments de S>trasburg, els monuments més
^antichs que posseïm de la nostra llengua, d' època ficsa, son bos-

sins d' actes notarials del sitgle X, XI y primera mitat del XII

aont surten frases senceres de la nostra llengua entre la brossa

d'aquell llatÍ7torum,y que les hi posaven per major claredat o per-

què '1 notari no 'n sabia més, lo qual prova que a-les-hores la

(23) Per lo que indicarem més amunt que la llengua d' oc y la d' oil tengue,

ren lot d'una un tros de la declinació llatina, el nominatiu p'el subjecte y el cas ret.

git, p' els demés essent la característica del nominatiu singular de molts de noms una

s de procedència llatina.Jper això la nostra llengua y la d' Oil tengueren LoduTings

y Lodu-uig. Més avall n' haurem raó d'aixó.
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la llengua vulgar ja dominava absolutament la vida de familia y
la \•ida social.

\'cntaquí una partida:

I. De 1' any 956: D' una escriptura de barat de terres, feta

a Nimcs:
€.... ibique commuto \'ohis pctia de terra culta de Orien-

te confronta in ipsa cambannaria de que es et in via publica...; de
í^ccidcnte est ipsc rius;... et de Circii (Xelochj confronta in ipsa

honore de quo est,.... Et per istos excambios suprascriptos et

per istam con\enientia debet Hligerius facere solvi ad vicecomi-

te Bernardo et ad vicecomitissa Gauza et ad Bernardum cujus

erat fenz (feudus). (24)

II. De de^iers l• any ç6o: D'• una escriptura de territori

llanguedocià., inclosa en la col•lecció Colbert y publicada per

IMr. Raynouard:
«De ista hora in antea non decebrà (enganar.1) Ermengaus

filius Eldiarda Frotcrio episcopo filio Gisberga....»C25)

III. De V any 97Ó. Regoneixcment feudal de les justícies y
drets senyorials del lloch de Sant Juan de Pla de Corts (Valles-

pir-Rosselló):

«In nomine domini ego Minimille domina de Plano de Curtis

accipio per te Òliba comitem, meum senyorem, ad feudum...

totas meas justicias que sunt meum alod (alou) de Pla de Curtis et

de Boscheros et de Vilarcello et de Olivis Sobirà (d' amunt) et

de Casteled. Et ego (^liba comes accipio te Minemilles... in mea
garda...\ et facio statutionem... ita quod... habeatis sempcr... istas

justicias de parrochia Pla de Curts et de alia prescripta tua ho-

nore a feu per me et meos successores... Et insuper vobis dono
omncs pasturals, aquas et aguals, boschs, et meneres (mines) pre-

scntia et futura, et piscationes de Pog (puig) Laure..., et se ter-

mino de Cered 7id usque tcrminos ipsum yolo; et de ipsas tuas

justicias et de tes senorius... te et tuos amparo...)' Firmen aquest

acte, entre altres, «Sig t num Sperandeu.^ (26)

IV. De devés 1' any 985: Jurament que fa Froter, Bisbe, a

Isarn, vescomte de Lautrec;

(24) Tresor des chartes tiu roi; Toulouse, sac 4, n. 48 (.\ujourd'hui J. 307.

C est le plus ancien original du Tresor des chartes.) liistoire Généralc de Lan-

gucdoc, T, V. col. 224 et s.

(25) Choix, T. II, p. 40, ap. Bruce Whyte, T. I. c. XII, p. 359.

(26) I.iber fcudorum, C, f.« 89, V.o-Archives du dép. des Pyr. Or. B. 16

publicat per Mr. Alard, Rci<ue des La»_i;ues Romanes. Montpellier.— 1872. Docu-

ments sur la langue catalane, p. 270 et s-
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«De ísta hora in antea non decebrà Frotcrius cpiscopus,... de
sua v'ita /// de sui mcnibra, qu;e in suum corpus portat, per quee

o (ho) per(ía //i non enganara sua persona^... ne ipsc l-roterius

ab ipso Isarno illo castcllo, ne illo casllare, ne ipsa forcia que ibi

est ... >'<tí^ /í tolr.1 (prendrí), no li devedarà per quie illc o pcr-

dat .. ne ipse Froterius in illo castelIo de Lautrico castellano

no i metrd per so (assò) que castellanus en sia, sine consilio de
ipso Isarno, ne illos Castellanos... qui castellani en sian, episcopc

ipse Froterius illos non en getrà (gitarà, treurdj sine consilio de
ipso Isarno... a ne nuo homine ne a una faímina partem non y do-

narà ni no ni (n'hi) vendrà ni no ni (n'hij biscambiara sine con-

silio de ipso Isarno. Et si homo est aut faemina que ipso castello

de Lautrico ad ipso Isarno tollat, ipse Froterius ab ipsa illa fae-

mina ni ab illo homine finem non prendrà, ni societatem cum
illis non aura, ne de adjutorio de ipso Isarno ipse Froterius non
se getra (no sortirí, no se decantarà) sine consilio de ipso Isar-

no;... ne ipse Froterius episcopus illa convenientia de Caunant,

que habet factam ab ipso Isarno, no la li tolra, ni no l'en decebrà

ille ni ullus homo, ni ulla faimina... Sicut superius scriptum est,

si o tenra, et si o atendrà... quod ipse Froterius ^^r^/^ o sua x'ita

o sua membra .. o illum alodem de Avatione o ipse Isarnus, no

lo difiig... Si o tenra et si o atendrà ipse Froterius... fors (fora)

de eo de quo ipse Isarnus l'en absolvera... Ipsas parabolas quse

ipse Isarnus dezira (dirà) ab ipso Froterio aut per suum missum
li mandarà et les li devedarà (vedarà, privarà), per nomine de
sacramento, que no las digat ipse Froterius, no las descobrirà

(destaparà) a damno de ipso Isarno...» (27)

\". De devers /' any ç•Sç. Jurament de Sicard, Vescomte de

Lautrec a Froter, bisbe d' Albiy Vescomte de Lautrec en part.

«De ista hora in antea, Sicardus vicecomes... Froterio epis-

copo,... non decebrà de sua vita, neque de sua membra... /'é'/' quee

illo o (ho) perdat, ni non enganara sua persona...; ne ipse Sicar-

dus ad ipso Froterio illo castello quem vocant Lautrico, nec

illo caslare, ;/<? illa forticia..., 710 l'en tolra, ni 710 l' en deveda-

rà per quae ille Froterius lo perda... Ne ipse Sicardus de illo cas-

tello... Castellanos non i tnetra per quae castellanus en í/Vz sine

consilio de ipso Froterio, ne illos Castellanos, quod convenutum
est inter Froterio et Sicardo quod castellani en sian, ipse Sicar-

dus illos Jion getra (traurà)..., ne... in illo castello .. a ne uno ho-

mine, ne a ne una femina partem «í? l• en donarà, ni l'en vendrà,

(27") Cartulaire du chàteau de Foix, caisse 15, l•Iist. Gén. de Languedoc, ib-

col. 301 et s.
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ni non íscambiara, sine consilio de ipso Froterio... N^e ipse Si-

cardus ad ipso Frotcrio illa convenientia, ne illa ballia (de balle),

ne illa garda (guardià) de sua terra... ni non la li tolra ni non la

íiccihra... per qu;c ipse l•Votcrius la perdat.... Sicut superius

scriptum est, si o tenra et o atendrà ipse Sicardus in contra ipso

l'Voterio.... fers (fora) d' aquo (aço) de que ipse Froterius absol-

vera ipso Sicardo.... lUas parabolas, quac ipse l'rotcrius ad ipso

Sicardo destra per suum nuntium, lo viandara et las li devedara
per nominc de sacramcnt (jurament), (juod non las dicat ipse Si-

cardus, ne las discobrira a dampno de ipso l'rotcrio...^ (28)

VI. De 1' any 1020. Homenatges rendits a n-el Vescomte

de Narbona:
«De ista hora in anlci, cgo (iiiillclmus llibrini.... non deze-

brei (decebrczrenganaré) Herengarium vicccomitcm... de ipso

Castelló qui dicitur Dusban, nequc de ipsas fortezias, quíe ibi

sunt.... et ego Ciuillelmus... non /í^Av/ castellos suprascriptos... ad
Bercngarium... neque ad (iarsindcm...., et ne nois lor tolrei, ne
tolre nois lor farey, ne los lors vedarei ne vedar nois lor farei,

ne nois en enganerei...-» (29)

\'II. De devers l'any 1025: Promesa feta a Ató, vescomte

d' Albiy de Nitnes, per lo castell de Darnian:
«De ista hora in antea, Gicillelms Corns (comte) Jils d' Ala-

daic, et Ramon et Aiarigs fils (ïarsen, non tolran lo castcl de
Dornian Atoni,^7 (lancianc, et l-Voterio,^"/ (iimberganc, //^ ;/<?/

lor devedaran, ne nois en decebran, nec illi, nec ullus homo, nec
ulla lacmina per suum ingenium aclu'la forteza quíc hodie ibi

<-'st....; et si ullus homo aut fícmina crit qui lor toia [i^reng:x) neI lo

deved. Guillelms fils Aladaicct Raymundus et Aiarigs filii Gar-
sen, ab els societat non a/era/n a lor pard d' aqiuis qui faran, ni
al dan Atonis ^/Ganciane et Froterii fil Gerbergane; et si illi, la

sen, (all.1 essent) lo sen commumissen, (ç'ios ho avisen.') in adjntori

ter en seran Guillems Corns et Ramund, et Aiarigs, tro Ims) que
recobrat /' auran: et si Guillelms et Raymund, et Aiarigs reco-

brar lo podun, (poden) en lor podcstat lo tornaran scncs (sens)

engan, et sine receptione et sine lugrc: Aisi o tenra Guillems
Corns e Ramund et Aiarigs, fors quant illos solveran los gradiens
armes 9>'mcforza contra Athonem et Froter, filium suum, si com-
probatum noi vedia, que tolt los sugets et qual comprobad per
batala venend o qui combatre no «' aus. (gos, audeat) (3°)

(28) Cartulaire du chàtcau de Foix, caissc 15. ib. col. 312— 14.

(29) Archives du domaine de Montpellicr, litres de b Vicomié de Narbonne.

Ib. col. 372 et 8.

(30) Archivcs du chUicau de Foix; cariulairt-, caissc 15, Ib. col. 3S1 cl s.
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VIU. De devers 1' any 1034: Definició entre Pere bisbe de

Girona, y son nebot Roger /, Comte de Foix:

«... Kt ad ista parte de (Jarcassonesio ipsum alodem de Ver-
nala.. et ipsa niedietate de ipso bosrh de Bolbona... et ipsa tei'ra

de Agarnaçes que es de Bolbona en la (1.1) ves (vers) Eres, sial

(onitius (comtat) d' aquel qui tenra Carrassona, et ipso cí'stello

de Saixag sia d' aquel qui tenra Carcassona; et ad ipsum qni au-

ra Carcassona per ista divisione, sia lo conitius sens devats et d^

Escossa et de Vernola, et de Gallax et de Vilanova.... Et de sa-

verdn tro a Jnstared de Roiga en la illa), et de jfiistared tro en

Bolbestrts, sia d' aquel lo roniaus Rodgers lo corns iag sia d' aquel

qui tenra Fox,.... et ad ipsum qui aura Fox per ista di\isione

nou sia lo conitius sen devats, ne d' Escossa, ne de Vernola, ne

de Galax, ne de Vilanova». (30

IX. De devers 1' any IO35: Jurmuent y homenatge de Ro-
ger /, comte de Foix, a Pere Bisbe de Girona, son oncle.

«De ista hora in antea, no decebrà ego Rodgarius... te Pctro-

ne episcope... de tua vita nec de tua membra.... Ista omnia su-

prascripta nec de ista omnia,..., ego Rodger...., a te Petrone

episcopo... nou tolre, (tolré, llevaré) no V en tolre ne /' en enga-

nore... Et si homo est vel femina, que ista omnia suprascripta....

/í?/^ (llevi) aut devcd {\<t<X\) a \.ç^ Petrone... yo Rodger... finem

nec societatem... non avrc, nou tenre non prendré ab illo iiec ab

illn, ab lUos nec ab illas, que o foran ad damnum de te

Petrone...» (32)

X. De documents així n' hi ha una bona partida més dins

la meteixa Hisíoire Gènérale de Languedoc, trets dels arxius dels

territoris occitíínichs, plers de paraules y frases de la nostra

llengua. N' hi ha de dexers 1' any 1034, col. 408 et s.; de devers

1035, col. 412-14; de 1036, col. 425-28; de 1040, col. 438 et s.;

de 1053, col. 4/4 et s.; de 1059, col. 494-96; de 1062, col. 521

et s.; de devers 1063, col. 524-27; de abans de 1050, col. 538 et

s.; de 1066, col. 541 et s ; de 1067, col. 554 et s.; de devers 1090,

col. 606; de devers 1160, col. 606 et s.; de 1075, col. 614-17.;

de devers 1084, col. 692-94; de IO90, col. 720; y de tot el sitgle

XII n' hi ha un gros enfilall.

Mr. Alard-, lo docte arxiuer del Departament dels Pirineus

Orientals també en publicd un raig, ademés del qu' hem trascrit

(31) Hotel de ville de Foix. Ib. col. 405-407. Els anotadors ('Mr. Emili Mabilii y
Mr. Edward Barry) adverteixen que d' aquest monument no han pogut haver inés

que '1 text que deixa Dom Vaisset, ple de fosqueda'ts y de frases males de deslla'

tigar,

(32) Cartulaire du chàteau de Foi.\, caisse 15. Ib. col. 413,
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més amunt, pcrlanyonls a n-cls anys 1050 (fomU) de la tamilia

(^ms-Calvó-Basscdcs, |)crf^. scrie \í, Arx. Depart. Pirin. Orien-

tals), 1067 (Marca hispànica, n. 265), 1074 (perg. \\. 4, Arx. De-
part. Pirin. Orient.ils), devers 1 08 1 (còpia dalt jjerg. IV 3, del

mcteix arxiu), IO88 (porg. H, 72, del mcleix arxiu), de IO74 a

1050 (p:'rg. H. 4, del mcleix arxiu); y del sitgle Xil y de la me-
teixa procedència en publica dels anys I 128, I 143, I i''> 1. i ?^)5,

1IÓ8, 1 172. (33)

Ara 'n transcriurem unes quantes d' actes així dels sitgies XI
y XII que ofereixen la p irticuiaridat d' estar casi completament
en la no?tra llengua.

XI. De 1' atu- i(~)5n Promesa feta a G 11 i/'fiu, senyor de

Montpcller.

«Da aquesta hora ndevant, non tolra Berengarius lo fil de
Guidincl lo castel de Pojet que so (^'ÍQu.') den Golcn a (luillon lo

fil de Beliardc, ni li devedara, ni 1' en decebrà d' aquela forza

que c/ ni adenant fora ier, í^hax'erhi.^) ni el, ni hom, ni femna
(dona/ ab lou (lo) son art ni ab son gnnni, ab son consel. Et si

homs es que o fera ni femna, Berengars lo fil de (iiiidinel ab

acjuel ni ab aquela societat no aura, fors c]uant pel caslel a re-

coubr.ir, fors quant Guillen lo fil de Beliard 1' en sollicitera; et si

recobrar lo poc en la sua potestat de Guillem lo tournara senes

decepcion et senes coger d' ha\•cr. l'acta est ha;c carta, regnan-

te Ilenrico et ejus l'Mio Philippo.» C34)

XII. De devers i' any I 1 12. nBren de saranient qjie a jait

Arníddus Beruard d' Arifat lo filz de Raiií^ard et Kaimundus ['\-

lius Argentelíc a liernad Aío lo vescomte tt Cecili.x uxori su^e et

infantibus corum: Ariialdz Bernard et Raimond sos filius an ju-

rada al vescomte et a Cecilia:* uxori sua^ et infanlibus eorum lor

vida et br mcmhra et lors c.istelz, aizi los tenran per totz tens,

(temps) et an lor jurat lo tastel d'• Arifat., etc. Aquest sagrament
del cast1 1 d' Arifat lor tenram et lor en tenram. tro li sènior

d' Arifat jurat /' aion (hagen)/í•r bon et per fe senes engan aquel

que nominativat son, per laudamcnt (nomenament, ap'ox'ació^ de

Bernard de Miraval et de (ïnido Pelapof per qual convenenza

Arnald Bernxrd et Raymond sos filz an jurat e! a jurat Pei-

re Erm:ngaHZ et IVillem frater ejus, e sez se el /' en enganavon

(33) Dins la metcixa Kciuí tic Laiigucs Romanes,, (1872; T. IV, p.iy. 274 • 290

Acompanyen lots aquests <1ocuments unes noies y observacions, preciosissimes ])er

I' història y estudi de la nostra llengu.i. Ja hu crech que les aprofitarem.

(34) (iaricl, .Series praesuluin Montispcssul. 2.* partic, pag. 84, apud Ilist. (Ien"

tle Langucdoc, ib. col, 494.



lor ne portariúiL bona fe, et Peire Amels et \V Amcls et P. lílecz

de sani: (timer et Sicards sos fraire et Willeui sohíras et Arnald
sosfraire et Rayuiond sobiras lor fraire et Amels Auriols et

Isarniis sos filz et Raould et Raimond de Rorega et W. sos fraire
et Escafres, Peire, lírnienj^aus et Isarus Sobiraz et Bernard
Moissetz. Non o an jurat, au ne mandat lo vescomte et sa molher
et sos eiijans metre en lor et qne lor daiinz no sia. Acpiest sacra-

ment an fait home d'' Arifal al vescomte et a sa molher et a sos

enfants per mandamen dels seiniors de! rastel, de Ugo Ermengau
de Paulin tt de Fredolon de Montredon et Arnald Bernard et

de so fil>. '35)

XI II. Dj dever.-; l'any I 122: Jurament del comte de Me.'gor

a n-el Senyor de Montpeller:

«En Bernard coms de Melgor, fils de Maria, jiir a te Gui-
llelin de Montpesler, fil d' Armo sens ta vida et ta membra et que
d' aquesta hora euant eu non /' enganerei de ta honor ni de ton

aver meu escient (me seien te); ^/ si nescies (no sabentho) o (ho)

fazia, lai (alia) on tu Guillelm d-; Montpesler per te opertenfizel
(fecl) vi:ssatgue iii2n commoniras per sagrament, enfra XL dias

eu to (i' ho) emendarei senes en^an per aquest sans (Bvange-

lis)....» (36)

XIV. De devers 1 137: Jurament dívant el Comte de Foix
/* el castell de Perela:

«Ego Berengers fils d' Aliard et en Bertran fils d' Aliard, et

en Raimons fils de i onclet, et en Bertran fils de Condet, juram
a tu Rog. r fil d' Estephania comte de Foix lo cast1 1 que vocant

Perela <?•/ las forças qui ara i son et adcuant i seran etc. salva

la ftdeltat d I Comte de Tholosa, per achest sants (Evangelis). 'o7)

^. 4. Proses, himnes y poemes sense nom d autor, anteriors a n-el sit-

gle XIII.

líls monuments citals flns ara no foren escrits amb un fi lite-

terari ni llurs autors se ser\'iren de l'idioma novell més que sub-

diariament, per sortir del pas, com diríem ara. L' us de la llen-

gua vulgar no lou sempre això; segons hem xist més amunt, a

n-el sltgle Vill y sobre t'^t a n-el IX ja se 'n servia 1' Iglesia

p' els catecismes y per la predicació, de lo qual no 'n queda
cap 'monument més que les referències d'alguns cronistes y els

cànons dels consilis de Reims y de Tours de 813 y la Capitular

('35) Cartulairedu Chàteau de Foix, caisse 15. Ib. col. 837 et s.

(36^ Manuscrits d' Aubays, n. 82. Ib. col. 902.

(37) Archives du chàteau de Foix, carlulairc, caisse 11. Ib. col. 957.
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de Karlcmany que los feu obligatoris dins tot 1' Imperi. Dels

sermons y catecismes que per forsa s' havien d* escriure no 'n

queda res, com tampoch de Ics vides de Sants y de Carlcmany

(|uo referirem, escrites en l'engua xulgar.

l'erò dins les iglèsies no so s se feyen sermons y esplicacions

de la Doctrina: t »mbé hi cantaven. V sembla que 'Is pobles del

migdia de l'rance n'eren ben afectats de cantar, y, a pesar d'esser

cristians, pareix que cantax'en c.intichs gcntílichs de lo més cruu

y couent y escarrinxatlor; y no hi ha\ia manera de desllepissar-

los aquells càntichs, en no ésser donantlosne d' altres y deixar-

losho cantar dins les iglèsies per aportellarloshi y decantaries

dels de\ertiments profans, que 'Is-e duyen bruixats y esberrats

de 1' l•lvangeli. P' el monuments coetanis consta, que 'n los actes

litúrgichs, si>brc tot en les grans solcmnidats, el poble hi prenia

part cantant himnes, de tot d' una on llatí vulgar, més envant

en llengua romana^ y aquesta lou una de les primeres fonts de

la nostra bella literatura. Mr. Fauriel que dins la feua pre-

ciosa Hisfüire de la poisie provençale estudia admirablement

amb tota detenció acjuest punt, calcula que fou la primeria del

sitgle IX que 'Is himne-ique cmtava '1 poble comensaren a can-

tarse en la nostra llengua (3^), alternant molta volta una estrofa

llatina el clero, y una en llengua x-ulgar el poble, essent so\ int

aqu•sta una versió d'aquella. Ailemés d' aqucys himnes, també

se re])i'esentaven alguns Misteris revestits de forma dramà-
tica; y fora de les iglèsies, s' csplayava la fantasia y xalax'^ '1

cor del poble tot cantant 1 s gestes dels héroes de la Fe y de

h IMtria, que també devers la meteixa època ja foren cantades

en ll.-ngua x'ulgar, produint tot una literatura, de la qual ilesgra-

ciadament ben poca cosa nos queda, però que sempre basta per

provar la gran antiguedat de la llengua d' oc. C39)

Vegem quins son els monuments que 's coneixen d' aqueixa

època rcmotissima que testimonietgcn 1' antiguedat d' aquesta

llengua.

1. Vida de St. Sacerdot, liisòe de Limoges, del sitgle IX.

La varen escriure en la llengua del país, això es, en llemosí, tot

d' una de mort el sant. Fn pirla Mr. Fauriel, (4») y s'es perduda.

(38) liisioirc de la Poésie l'rovençnle, cours fait à la Facultí des Leilrcs de

Paris.—Paris. i>'•47. -T. I, c. IV. -XVII. Lo qu' hem resuinií aquí principalment,

es el c. VIII. Lo de 1' ^poca de l'adopció de la nostra llcnguaMins aquells himnes

ho diu, p. 253 et s.

(39) Fauriel, ib. Preí. p. \\\. I,' ancienne littcrature preven(,•ale n' est sciile>

ment la prcmií-re en date des liiicraturcs de 1' Europe moderne.

{40) 11). p. 25X.
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II. Poevia de Boeci, Wixgmcnt de 257 verses que 's troba
conservat dins un manuscrit del sitgle XI y que publica Mr. Ray-
nouard dins la seua monumental obra Choix de poesies origina-
les des Iroubadoiirs (4U y Karl Hartsch. (42) Raynouard.Diez (ib.),

Bartsch (ib.), Milà y Fontanals (43) y la majoria dels crítichs que 'n

parlen, donen aquest monument com a del sitgie X. Ventaquí
un tros per mostra, pres de la Chrestoviathie Proveitçale:

Nos, jove omne, quandius que nos estam, (44)

liomiíic, home mcntres som, ec/istjm

de gran follia per folledat parllam;
lociiru loqucria

quar no nos membra per cui viuri esperam,
recorda qui viurt:

qui nos sosté tan quan per terra annam
•ioste

e qui nos pais que no murem de fam
íiiieixeix, pastura,

per cui salv esmes per pur tan quell clamam.
que '1

Nos, jove omne, menam ta mal jovent
duym tan jovintut

que us non o preza, sis trada son parent,
un ho fa cas traeix

senor ni par, sill mena malament,
senyor igual si '1

ni l''us ves 1' aitre sis fai fals sacrament.
vers altre si's fa jurament

quant o a fait, mica no s'en repent
ho ha fet

e invers Deu non fai emendament.
Deu

Pro non' es gaigre, si penedenza 'n pren.
gaiie

dis que 1' a presa, mica nonca la ten,

que epslor forfaiz, sempre fai epsamenft)
tot d' una ultratja fa ipsa niente, lo meteix

e laisa 'n deu logrant omnipotent
Kils mortz et vius tot a in jutjamen(t)
qui elí

eps li satan son en so mandamen(t)
ipsi, metey; los

ses deu licencia ja non faran torment.
sens de

(41) T. II, p, 4-39, ap. Diez, Grammaire, T. I, Dom- Prov. p. 95.

(42) Chreslomathie Provençale, 2.• édition. Elberfeld. 1868, col. 1— 8.

(43) Obras, T. IV, ib. p. 114; T. II, Trovadores, p. 18. not, 3.

(44) El sentit de estam per som es viu encara a n-el Pallas (Prov. de Lleyda) yjí

altres comarques catalanes.
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Knfnnts, en dies foren ome fello.

homex trnyitor-, fellon»

mal ome loren a ora sunt pejor.

\o\g i Hooci metre (juastiazo:

auvcnt /a g'iU, fazia en sí) serm(>
oycnt <iey"

creesscn deu qui sostenc pas io,

per lui aurien traslut redemcio.
;tot<: ;riiis y lot;

mas m.il s' m penot, quar non i mes foiso
^mcté «fectcs

ans per e\ eia lo ii'Lbúren c preiso.
eiiv-jn iiietTrcii cu piCMÍ

Donz fo Boecis, corps ag bo e pro(s)

cul tan amet Torquator Mallios.

de sapiència no lo trop nuallos,

^ mas a pereró-;

tant en retenc que de tot non fo blos.
fiíspiillat

tan bo essemple en laiset entre nos,

no cuid qu' c Roma om de so s.iber fos.

LTCCll

Coms fo de Roma e ac tan <;ran \aIor
comto

aprob Mallio lo rei cmperr.dor:

u e al meler de tota l;i nnor
cr.-i '1 icna, ríyiiaí,

de tot 1' emperil tenien pert-enor.
imperi 'I

mas d" una causa u nom avia genzor:
);cMlilc<a, gràcia

de sapiència 1' apell.ixen doctor,

quan \eng la fis Mallio i'orquator,
li li'-

donc venc Boeci ta gran dolors al cor
d- o:u vengué a

no cuid aprob altre dols li demor.
dol

III. Càníich de Santa Maria. VA trob.l ]\Ir. l'auriel dins un

manuscrit de 1' abadia de St. Marsal de Limoges, del sitgle XI,

juntament amb molts d' altres, de diferents procedències, que 's

cantax•en dins les iglèsies. Calcula amb n)olt de fonament aquest

crítich qu' ba d' ésser, lo més tart, de la primeria del sitgle XI,

y lo més pro\'able del X y tal volta del IX, (45)

U3) II). |.. 240, 254.
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Mr. Edélestand du Meril 1' inclogué dins son preciós aplech

Poesies iüidifes du Moyen Age^ (4^) prenentio del meteix manus-
crit, que SC troba a la Biblioteca Imperial de París, n.*" 1 1 39,

fonds laíiiiy /oi. ^ç v" amb la nota musical, y Bartsch el posíí

dins sa Chrestoinathie, col. 17 y l8, y el dona com a del sitgle XI.

El trascrivim per lo poch conegut qu' es y per la seua im-

portància filològica:

O Maria, Deu maire,
ilr mnre

Deu(s) f es o fils e pnire;
l'ill pare

domna, prcja per nos
clomiíiii, s-'nyora, pr'-i;;!

to fil, lo elorios.
ton

]£ lo pair' aissamen(t)
pal-' així també

preia per Iota jen(t)
«ot

e cel no nos socor,
si ell

tornat nos es a plor

Eva creet scrpen(t),
cregui

un agel resplanden(t)
àngel

per so nos en x.ii gen:
assó va j-greu?

Deus nes (h)om veramen(t).
n' es

Car de femna nasquet
perciue tcemiíia nasqué

Deus la femna salvet
salvà

e pre quo nasquet hom
per axó

que garit en fos hom.

Eva moler Adam
iniilier d'

quar creet lo setam
perquè cregué sa'.aiias

nos mes en tal afan
mcté

per qu' axcm set e fam
1 11 que

f-xa mot folcet
.mnlt." foUctjà, loquotjà

quar de queu frut miet
aiiuell fi-iiit menjà

que Deu li dcxcdet s
priva

e cel que la creet
aquell cro.i

E cel no I' an crees
Si ell (Adam: la 'n cregués

et deu fruit no nianjes
d^l nianjas

ja no murira hom
chi ames nostre Don

ama; Dominiiai

Mas tan fora de gen(t)

eh' an era girimemt)
han ara

cil chi perdut seran
.així

ja per re no faran

Adam menjet lo fruit

per que fom tuit perdut
fórem tots perdutí

Adam no creet Deu,
a tot nos en wai greu

(46) Poesies inèdites du Moyen Àge, précédécs d' une hisloire de la fable éso-

pique. París. 1854. p. 334.
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Deus reccubt per lui mort qu' cu poi tic (}alilea
rebé dit

c la crot a grant tort
creu iiijiiüiicia

c ressors al tert dia
rctsutcici l-T*

si cum o di(i) Maria.

Aut Apoitols cumtet
al* conla

c dis c' ap Deu parlet
diu que aml> parlà

al puig

viu lo vérem angcra

Vida, qui mort aucis
\» üK-rt iiiat.i

nos donet paradis!
<l>>lli

(iloria aisamen(ti
aixi (nmlir

nos do deus veramen(t)
\)eM

\V. Huiine de /' Anunciació per cantar la nit tic Xadal. Se
troba també dins cl meteix manuscrit de St. }*Iarsal de Limogcs

y pcrteneix a la meteixa època, sitgle XI o X, seg<^ns Mr. Fau-
riel v47;, y En Milrí '4») y Hartsch (49) el calculen del XI. V'cltaquí

tal com el moteix liartsch 1' inclou dins son aplech. (5°)

Mei amich e mei firi,

laisat estar lo gazel
(Ici.vau Ics licrbcs

aprendet u so noel
aprenia uii cjiit de Nadal

de virgine Maria.

Lais lom diré chi non snb
deix l'home dir i|ui

qu' cu lol dirai ses nul gab
jo l:i hi <lir^ seus cap berba

mout nem issit a bo chab
molt< n'havem ;aixi.' bon tap

de virgine Maria.

So sabjat, re qu' es be ver,
aisò "iàpia

no chal c' om s' en desesper:
cal qu' home

deus i ven per nos maner
Deu hi vé

in te virgo Mat ia.

Xon perdrai virginitat
perdré

tos temps aurai chastitat
tot-i

si cum es profetizat
aixi com

pois virgo Maria.
després

Eu soi lan^els (iabricls
jo som I' àn>;cl

aportvos salut fiel;

Deus... descen de sus deu cel
baixa del

in tc, Virgo Marta

Cum la reina 1' entén
sent

sil respon tam piamen(t):
aixi li

aco sia au so talen(t)
aço a la "icua voluntat

e virgine Maria,

(47) Ib. p. 254.

(48) Ib. Trovadorc-, ji. 17, ijnt. 2.

(49) Chrcstomaihic, col. 15-

(50) II..
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Cum la reina la uvit

I' ha ovit, oic

si lamct csiu jauv'it:
íiixi 1' admet c aixi ({•'«l'•Ji. s' ale^r.í

aco sia au so chausit
A la • iia citcciíj

/// /<f virjro Maria

Tu es mesatjes al rei
ets missatK'-• del Rey

si cum tu o dit o crei;
í»'^' ho dins ho crcoh

a lui me do e m autrei,
<^" n»' entrcch

Ego virgo Maria

Ancela soi da mri Deu,
ancilla soni de mon

si cum tu dit o cre cu
dius crech jo

maire scrai da mri Deu
e pois Virgo Maria.

dcíprcí

Li àngels es deu cel \ cngut,
<icl

e la dompna la creut,
domina 1' ha cregnt

per tal nes mes e reubut
alio <|ue n' e< enviat, es rebut

De virgine Maria.

Eu vos ai dit mon talan
sentit, voluntat

c vos dijat en avanft)
di.;au avani

chasqus vers nous ab nou can
cadascú .-^nt

De virgine Maria.

V. La paràbola de les verges prudents y de les fàtues ^ftr
representar la nit de Nadal. També hi ha aquest monument dins
altres manuscrits de la referida abadia de St. Marsal de Limo-
ges, de la derreria de! sitgle X o principis del XI, segons mon-
sieurFauriel, ^5') y que'l va incloure dins el segon tom de son
aplech monumental Mr. Raynouard. Es un drama ben primi-
tiu, aont surt moltissima de gent: les Verges prudents y les fà-
///í'í, el Bon Jesús, Maria Santíssima, St. Gabriel, un olier, els
personatges més famosos del Vell y del Xou Testament, Xa-
bucodonosor, Virgili. Les Verges y V olier parlen sempre en la
nostra llengua; el Bon Jesús y St. Gabriel un cop amb ella y un
cop en llatí. Les acaballes son que surten una mala fi de dimonis
y se' n duen les Verges fàtues.

VL Altre liimne relligiós, del meteix sitgle XI segons en
Milà, ($2) publicat per Mr. Rocheguda, y que comensa així:

Be deu hoi mais finir nostra razós:
avuy mes raó

un pauc soi ias que trof fo aut lo sos
poch som cansat massa alt so

leven doi clerc que disen lo respos.
diuen respons

VII. L'na versió del sermó del Bon Jesús que posa [St. Juan,
cap. XIII-XVII, que publica Conrat Hofman el primer dins Au-

(50 Ib. p. 25^cis,

(52) ib. p. 18, not. 3.
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zeigen der bairisclwii Akatiemic, /S6ò\ treta d' un manuscrit de
la derrcri.i del XI o principis del XII, (>53' y cjue lambè inc!ou

B.irtscli dins la CUrestoinatliie (col. 7-16), calilicantla del sitj^le

XI. lin (ionain un tros per mostra:

^luiipií scrmo liointin iiosiri Iliesn C/nisti qnciii h^-ií in ceiia

sua quando peties Uivit disetpulis suís.

Quon lo dia festal delia pasca sabia lo salvadre (iSalrdtor) que
la soa hora ve que t aspasse d' aquest mun ;.u (al) paer i h^Wr),
cum agucs amat los sos (seus) chi eren el (en el) mun, en la fi los

amct. ïí tach 1 í/tiita } la cena, cum dial)les ja haguts mes eu [en

el) cor que Judas lo trais, sabens {sabent) que lo p.1er li doneth
totas chaus.is {coses) e {a) sas mas (mans) e que de Deu eissit

(eixí) he (<•) a deu {Deu) vai, leva de la cena e paus i iposa) sos

vestiments. E com ac {Jingne) presa la toala, preceis s' en w^vw-
cinxit se, se 'n cenyí).

D' aqui après mes 1' aiga en la concha e cnquelh a Luar los

pes deus discipics e esterzer ab la toalia de que era ceins...» 1 )unc

\'enc a sain(ti l'eiri-, e riiiss li Peir': dom iDjvitiu), tu me laves

los pes.- Respondet li Jesús e diiss li: '/o que eu f.iz tu no sabs

aora, mas pois o sabràs. Diiss li Peir': 'ja no me lavaras los pes.

Respondet li Jesús: si eu nt)lilavarai, non .lur.is part ab me. Diiss

li Peir: dom, n • salamen(t) los pes, mas neeps las mas e lo chap.
Diiss li Jesús: 'celi chi es lavat non a be-oin tjue lau nu/s los

pes, mas toz es neptes. E vos es/, nepte, mas no tuih. Car sabia

cals era chi lo trairia: per zo diiss: non esz tuih nepte. Pois que
lor ac lavat los pes e ac pres sos vertimens. cum .'•c los asis, des
chap diiss a eu/: sabez que vos ai faith.^ xos me apellaz mages-
tre e dom, e di/et o be, car eu o soi; e per zo, si eu, vostre dons
e majestre, vos ai lawiz los pes, e vos devez Y us (un) a 1' autre
lavar los pes. l'iissemple \ os ai donat que aissi com eu o ai xos
faith que vos o fazat. \'eramen(t), veramen( t) vos dic: non es lo

sors (servus) majer de (que) so sènior ni 1' apòstols maer de (que)

celui chilo (q7ii lo) trames. Si aquestas causas sabet, bonaurath
serct si les farez. Non o dic de tot a vos; eu sai cals (quals) eles-

quei (he elegits;; mas per zo que la scriptura sia aumplida. chi

manduja lo meu pa, levara escontra me so talo. A ora vos o dic

anceis que sia failh, que creat cum serà fait que eu soi. Vera-
men(t), veramen(t) x'os o dic: chi recep cui eu Iremetrai, me re-

cep, c chi me recep, recep ccllui chi me trames. Cum ac aizo

diith, fo torbaz per esperit, e aí'ermet e dis: \•eramen(t), vera-

(53) Dicz Grammairc, T, I. Dom. proven^* \>. 95
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men(t) vos dic que us (un) de vos me trairà. Donc csgardaven
li disciple 1' us I' autre, dobtan(t) de cal o de/ia....

VÍII. Confessió: poesia publicada amb altres per 1' insigne
romanista /^^«/ >^rr (54) com a del sitgic XI, considerada de
la meteixa cpoca p' els no manco insignes iJicz ('".ramm. T. I,

p. 95) y Hartsch, que la posa dins la Chrcstomatkie (col 19-22),'
dont la prenim sencera per que la pogueu ensaix.rir, que es ben
butarella:

Deus, rcccb me, qu' eum ret

[a te
' ' jo 'm eiitr;ch

coles e penent des pecaz
coiifeiant psiiedinttií: dels psjaU

([li' ai faiz c diz c cosiratz
he fen Jitï pen nts

e del mesprendement
falta, cay^ucU e;i falta

de 1' ora que fui naz
vai^esser nat

e e fons babtiz.itz
:i fonts

tro en est jorn presen^.
fi lli

Tu si est vers prcstre e vers

[Deus
ets ver pr^ver- iJeu

dc ma lontja malesa.

de ma laja oreesa
lletja briítjr

te f.s confessanient;

ei en dol e mo cor

e ira e marriment,
angunia

cu mesis m' en acus
ineteix

que anc om non fes plus

ni ac so cors entent:

(' d' aiso so cofes,
confés

mensungas dis adés
mentides ciich sovint

c ment mo sagrament,
moa

et eu pecaire, qui soi teus
jo peccàtor

a tim Gofes membradament
f "> *nil) conciencia

pos fui naz de ma maire,
(les que vaití e•-'-'er nat

comenSv,'i mal a faire

contra teu mandament
e eu In fis e eu lo dis

vaig fer vaig dir

el diables 1' escris
escrigué

pel meu acusament.
per el

so qu' el escris e tu delis
awo ell deslligues

e torna a neient.
no rec

de tantas guisas laias

ai oreezas faitas,

las, pecaire, dolent:

que jur ti e ta maire,
et tot lo meu afaire

d' aso don sei que ment.
engans e laironias,

Uadroneries

traisios. et baucias
engans

ei fait mon esient.
me sciente

e veir et hauvir
veure oir

e bajar ee sentir

(54) Anciennes poesies religfieuses en langue d' oc. Paris. 1860, ap. Bartsch,
ib. col. 13-22.
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ai mesprcs mot socnt.
íaltnt

se re vei que m' agrat
veig

ei mala uoluntat
leiich

e d' aiso sim repcnt.
a\i 'm

dc tot aisom penct
aix > "m

ct a merset m' en ret

que 'n fasas to talent.
(a voluntat

fait ei pecats mortals,

dignes soi de to/ mals,

se ti pietat no 'n prent.
•ii tu (irciis

des mals e des deleit
delicte

qu' ai fait per tcusdcspeit
il-••iprcci

m' en feri en est peit,
pit

mia coipa dizent

mia colpa 'n dic eu,

e si la 'n fas v;;s deu
vers

e ma colpa 'n entent.

Jhesiis büs, Jhesus dolz,

a ti e a ton paire

del mal contenement
oiiducta

que ei tengut e ei agut
adés c mo jovent. /

fa is me mercè tuh tres,

cjuc al diable pes

del meu melurament.
inillnr.iiiieiit

Jhesu, per ta bon tat

garam de lait pecat,
iMirc 111

de blasme e d' anniment
afronta maledicció

c d' aqucls que ei fat

(d' aquels i a as .t)

11' lli ha proa

fai me perdonament,
bos deus, so \•es
bon

paubre es ma fes
fe

paucs es mos bes
pocli mon b:;

el mal gran es,

que a mi es,

e nula res,

est re mercès,
fora de uràcia

menar no 'm pot

a sahament.

mercet quer per tos noms
mcrc» cirrinaii

c ver castiament.

mercet quer per ta mairc]

IX. Si'riuó del naixament de Maria Santissiuia, publicat

per Mr. l'aul Meyer dins yalirbiicJi fur romanische uud etiglis-

clie Literatura VII, 81-84. Aquest, Diez (Gramm. T. I, p. 95)
y Hartsch iChrestomathie, col. 23-26) el consideren del meteix
sitglc XI; y en copiam un bossí, pres de la Chrcsíomathic:

<tHodie nata est beata virgo Maria c.ujns vita tuclila cuneta

s

illiistrat ecclesias. Oi es la nativita/ de la benaurada \'irgina Ma-
ria que per la sua richa \•ida onra totas las gleisas. Per gran me-
ravila fo nada aquesta dona, que nos trobam que Joachim sos

paire et Annua sa maire avion {havien^ estat gran termini es-

scms p no podio {podien) avar effant {infants), tant que Abiaatar,
que era preire {prevere) de la leg, soanet {menyspreà, despre-
cià) la offerta de Joachim, vezent {veent) tot lo poble; et ac tal

verguina n-ergonya) Joachim que s' en fugi ab sas bestias ab sos
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pastors, et anet s' en molt long en una montana, c laiset sa mo-
ler per zo que Abiatar lo preire 1* avia dit que deus 1' avia adi-

rat, quar no '1 dava efant....»

XII. Altre Sermó de la Circumcisió del Bon yesús: publicat

a n-el meteix. punt per M. Paul Meyer y que '1 considera del

referit sitgle XI; y del meteix parer son Üiez (ib. i y Bartsch
(Ib.), que I' inclou dins sa Chrestomathie; y en trascrivim un
bossí per mostra.

Comensa així: «Posíçuam consumviati siiiit dies octo Jisqiie

circiuncíderetur. Ausir {oir)^ seinor, {senyors) podet {podeii) que
nos demostra sans {saní) Lux evangelista; car zo nos diz (diu)

que nostre s. quant ac compliz (complits) los VIII días de la sua
nativitat si fo circucis, et enn aquela circumcisió fo apelaç {ape-

llat)]\\eúss, quar zo era comandat e la leg que tuz {tots) li

efant mascle que naisio {naixien), quant avio {havien) VIII días

compliz que il fosso cincumcís et en aquella circumcisió om lor

trenchava la superfluentat de la charn essi lor pausava (posava)
lo nom per que era apellaz aquel efas (infant)....»

XIII. Caiisó de N' Ot de Mancada. No se 'n conserva altra

notícia qu' això que 'n diu lo famós trobador català del sitgle

XII, En Guillem de Bergada, dins sa feresta canso contra '1 Mar-
qués de Mataplana, aont diu: <íChanzoii ai comensada

\
que serà

loing chantada
\
en est son veih antic

\
que fezt N"- Ot de Mon-

cada
I

ainz qtie peira pausada
\ fos el (al) cloquer de Vicli. o5)

Ara bé, la Seu de Vich amb son campanar o cloquer fou obra del

gran bisbe Oliva, el pontificat del qual dura de IOI8 fins a 1046,

y se 'n feu la dedicació o consagració 1' any 1038- -S^) Essentse
principiat el cloquer de Vich després de 1018, any que comensa
lo pontificat de N' Oliva, si X' Ot de Moncada, segons En Gui-
llem de Bergada, feu sa canso abans de que posassen cap pedra
d' aquest cloquer , resulta que tal canso ha d' ésser anterior a
1' any lOlS. Per lo tant es de la primeria del sitgle XI.

XIV. Lo planí de Sent Estez'e: Lo va treure M P. Villanueva
d' un manuscrit de la iglesia d' Àger, (cod. n. 2563), y 1' inserta

dins la seua obra. (57'

En Milà el considera (5^) anterior a n-el sitgle XIII. Se can-
tava a la Seu de Vich la diada d' aquell Sant, y també en les

(55) Ap, Milà, T. VI, Observaciones sobre la poesia popular, p. 59.

(56) Vid. ViHanueva Viaje literario, T. VI, p. 181-193, Y '' Apend. XXVI,
.»ont hi ha 1' acte de dedicació.

(57) T. VI, apend. IX, p. 2^8.

(58) Obras, T. VI, ib. p. 56
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iglcsies d' Agcn y d' Aix, del migdia de France. Raynouard el po-
sa dins son Clioix tic poesies originals des troubadours, T. Ily

/>. 1^6-1^1, af>. Jiarísch. Chrestomatkic, col. 21-2^, amb petites

diferències d' així com cl trascriu cl V. \''illanuev•a. Bartsch con-
sidera aquest Plant com a del sitglc XI. Ventacjui les tres pri-

meres estrofes:

l'asta li(;o que legircm
llisü

dels fayts dels apòstols la traurem:
feu

lo dit Sent Lluch recomptarem:
ilo Sent Esteve parlarem.

In diebus illis

En aycel temps que Deus fo nat
ai|iieU

c fo de mort resucitat

e pux al cel sen fo puyat

Sent Esteve fo lapidat.

Steph.llins antem plenus gratia et fortitudine, fAcicbat prodi'
gia et signa magna in popnlo.

Auyats, Seyos, per qual rayso
s;nyors raó

lo lapidaren li felo
e'. i traycior;

car viron que Deus en el fo,

v-rjn dl

e feu miracles p;;r son do

Surrexcrunt autem....

XV. Plant de Santa Maria. Va treure aquest altre e

V. N'Villanueva d' un manuscrit del sitglc XIII de 1' iglcsia d'Ager,

y 1' inserta dins son Viaje Literària. (59> Aquest Plant se canta-

va a n-aquella iglèsia. lín Milí (60) el considera anterior a n-cl

(59) T. IX. apend. XXV, p. 281.

(60) Ib. lli ha \.AmbéVEpitafi <iel lomle Hcniayt de fíarcelona, qiie'l marqués de

Llió posa en las -Memorias de la Acadèmia de Huenas Lclras de Harcelona», T, I, p.

575 C-Ap. llisioria Critica Je la Literatura Kspai^ola por D.José Amador de los

Kios.-l862. Madrid. T. II, c. XIV, p. 232^, suposant que fou escrit dalt la tomLa

d' Bijuell comte tres dies després de la seua mort, ncorregu<la 1' any S44, per orde de

Carles el Pelat. Diu aixi: *.-lssiJai lo comte Hernaiil, \Jlsel creiicirc al sa//i;' sa^^/at.
(

t/ue sempre prud' hom es estat. I Preguem a la tlhina bondat
\
qu' aqueUiJi çue lo-

tuat,
\
poscua son aima auer salvat.* Mr. Raynouard (Choix, II, CXXV. ap. Dicz.

Gramm. T. I, Dom. provenç, pag. 95) dona per apòcrif tal epitafi: y Kn Mil.i (übras,

T. IV, ib. p. 114) y En Diez (ib.) lio fan constar així, y no defensen 1' aulenticidaf
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sitglo XIII, y diu que «sols se troba dins la nostra literatura pro-

vincial». Copiani les dues primeres estrotes per mostra:

Augats, seyos, qui credets Deu lo payre,
Oyat-;, oy^nu, senyors crcys

augats si us plau, de Ihu lo salvayre
Je-JUS

prr nos pres mori , ft no la preset gayre,
prenijuc:

sus cn la creu on lo preyget lo layre
iluU P'••-•lí•i lladre

e lach mcrcé aixi com o det fayre
li tciigii•i lio doviu (';r

í)y bels fils cars
bell líll car

molt mes lo jorn dolorós e amars...
lli' es ,

íimarch.

Au^'ts, barons, qui passats per la via,
passati

si es dolor tan gran com es la mia

del meu car fyl que Deus donat m' avia

quel vcy morir a mort tan descnnsida •

Mort, com no'm prens? Volentera moria

Oy bels fyls cars

]\Iolt m' es lo jorn dolorós e amars...

§. 5. Cants èpichs: cantilcnes; cansoiïs de i^^csía; romans.

Una de les primeres manifestacions de totes les literatures

son els cants èpichs, consagrats a n-els héroes de la Relligió y
de la Pàtria. Aquests càntichs, curts de tot d' una, austers, ca-

lents, lírichs-narratius, cantats p'el poble a chor y ordinàriament

ballant, creixen, se refonen, se compliquen, s' entreforquen; y
venen Uavò 'Is poetes predestinats, y amb aquells materials y
les tradicions primitives alsen els edificis sobir;ins de les epope-

yes, glòria dels pobles capdalts. Aixi succeí en l'antiguedat dins

r índia, dins Pèrsia, dins Grècia, y en 1' Edat Mitja dins casi to-

tes les nacions que constituïen la Cristiandat, passant devant a

les altres les qui parlaven la llengua d' Oc y la d'Oil, aont aquells

càntichs primitius prengueren el nom de cantilenes (sigles VU,

Tal com lo presenta lo marques de Llió creym que no 's pot sostenir que siga de

844: o la redacció primitiva esta molt alterada o es molt posterior. No hi ha més

que comparar tal epitafi amb los juraments de Sirasburg. La llengua d'aquests ne-

cessita molt de temps per posarse així com surt a 1' epitafi. Sols n' hem parlat per

fer constar que no '1 regoneixem com autèntich y que '1 consideram ben posterior a

n-el sitgle IX, així com el nos presenten. Moss. Grandia fGram. etim. cat. Intro-

ducció, p. XXXII) sostén 1' autenticidat, a n-el nostre entendre, amb proves fluixes.
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\'11I, IX, X,) y els poemes qu^' més cnvant (sitglcs X, XI, XII,

XllI) en resultaren, se digueren Cansous de gesta. ^^0 Tals poe-

mes formen cicUs, això es, rol•los, estols, boldrons, entorn d' un

héroe caporal o de qualque let de gran trascendència. KIs cicles

capitals d' acjuelles ducs llengües son el de Carlcniany y els dotze

Pars de France amb (t\ subcicle de Guillem Nas-cnrt\^t.i\\x\-

llem duch de Aquitrínia), el de les Creuades y el de !a Taula Re-

dona o del rey Artur de Bretanya. (<^2)

Kls cdntichs heroychs cantats y ballats p'cl poble els dies de

gran festa a les plassjs públiques y a n-els porxes o atris de les

iglèsies, se calcula que-a la derreria del sitgle \'lll ja no eren en

llatí, sinó en llengua romana o \•ulgar, (^3) referents a mdrtirs,

verges y sants de molta devoció y guerrers famosos. Apareix
a-les-hores Carlemany; y amb les seues campanyes y conquis-

tes y empreses estupendes, gloriosíssimes, restaurant 1' Imperi

d' Occident, essent el bras dret de 1' Iglesia, 1' escut de la Cris-

tiandat y columna de la civili/ació, dotant de Ileys y d' institu-

cions els pobles somesos, promovent aont-se-vuUa el conreu de

ics lletres y de les ciències alsantles de la postració horrorosa

aont se trobaven; subjectant els aquitans y bretons tan repe-

lenchs, capturant els alarbs d' Espanya y fentlos recular tins

assídcssà'ls Pirineus y l'Ebre, v arronsant els Lonçobarts d' Itíí-

lia y els pobles eslaus més enllà de l'Elba (ííxars y wiltzes) y so-

bre tot els saxons, contra 'Is quals feu una trentena de campa-
nyes, aturant per a sempre per aquell vent les inxasions bàr-

bares y consolidant son imperi dins la Germania amb ses victò-

ris, però sobre tot amb Ics estols de missioners que amb la Seu
Apostòlica hi enviava y protegia de tot son poder;—amb tot

ai.KÒ aquell princep incomparable esglayí les nacions, els seus

pobles el cregueren un en\•iat del cel per fer coses que ningú

may h ivia fetes ni 's farien pus, ni 's tornaria veure un altre

home com ell fins el dia del judici final. 1^4) Ja en \•ida seua, però
sobre tot co n fou mort, esclataren mil cdntichs de les seues ges-

tes, cantaTtles les gents, follctjant d' entusiasme. La falta de
coneixements geografichs y d' estudis històrichs, y 1' inmensidat
del teatre de les seues campanyes y conquistes, y el caràcter re-

Uigiíjs de moltes de les seues guerres, deixat en sense fre ni ro-

(6i) Vid. Léon Gauiicr Les Epopées'Fraiiçaists , París, 1S7S. T. I, L. i,c. XIIT
Gaston París, Ifisloirí J'oitiçue de Charlemagtie, p. 4345 ap. Gaulier, ib,

(62; Vid. Fauriel, ib. T. II. c. XXII.

(63) Vid. l'auricl, ib., T. I, c. VIII; Léon Gaulicr, ib.; Gaslon París, ib.

(64) Vid. Léon Gauticr, ib. c. X.
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mana li fantasia popular, que va veure'l (irati i'.mpcrador y sos

companys d' armes y llurs empreses y conquistes, no així com
i'oren, amb tot y ésser ja tan grosses y estupendes, sinó així

com i' entusiasme y ardor bòHch els ho feya veure, això es, molt

e.zageraJes y di.-locades, alterant y capgirant y confonent les

fVont-^res de I' Imperi y el teatre de les guerres y les causes que

les motivaren y el car.ícter dels contraris, ven<;uts o rebatuts.

T'essent aquests o bé mals cristians, com els longobarts, que vo-

lien d sp.illar la Seu .\[)OStòlica de son patrimoni y Carlemany
lo va haver de defensar, o bé infeels com el saxons, els dvars,

els wiltzes y sobre tot els sarrains d' líspanya y d' Àfrica y de-

més endreis, que entraven les fronteres y hi feyen maig, y devas-

taven y saquetjaven les costes y ports del migdia y d' Itàlia, y
tenien oprimida la Terra Santa, resultantne aquell odi mortal a

n-aquests ferestèchs inimichs del mon cristi.1, que volien raure

de la terra el nom dj jesucrist y endogalar y arronsar totes les

nacions que M tenien per Deu, aquell (xii a n-els alarbs tan fon-

dam^nc sentit per les generacions occidentals durant l'Edat

Mitja; y com, per akra part, aquells infeels (saxons, a\ars, wilt-

zes y demés) sa convertiren a la fe cristiana passant d' inimichs

a germans y fent causa comuna contra'Ls sarrains inconvertibles;

tot això va fer qu ; 1" entusiasme popular, que trobaxa sa cabal

espressió y esplay ihns aquells canlichs, pronte hagué conver-

tits en sarrains casi t ts els inimichs de Carlemany, això es, els

aquitans, els bretons els longobarts, els «Ivars, els saxons, els

wiltzes; y així totes les campanyes contre aquests, aparegueren

fetes contre 'Is sarrains. Y passa més avant la fantasia popular:

les guerres de Carles Martell, les del Pelat y les del Xivip/e amb
llurs vasalls, Us acribuiren a Carlemany, y, sens dubte perquè '1

califa de Bagdat li envia les claus del St. Sepulcre de Jerusalem

com un acte de deferència, suposaren qu' era anat a conquistar

la Terra Santa y qu' havia duytes les relliquies de la Passió a

Roma, ao it anaren 1' Almirall Balan, emir dels muslims espa-

nyols, y son íïll, lo gigant Ferrebras, amb urv gran eczèrsit, y les

prengueren, y les se 'n varen dur a Espanya; y a-les-hores se

presentaren a rescí^tarles Carlemany amb Kjs Dotze Pars^ y hi

hagué '1 combat de N' Oliver (O iveros) amb l'^n Ferrebras, que

fou vençut y se convertí a la fe cristiana, com s'hi convertí tam-

bé la seua germana Floripes, per casarse amb Gui de Borgonya,

un dels Doirje, que amb casi tots sos companys era caygut pre-

soner de Balan; suposant que, després de moltes gestes y proe-

ses, tornantse 'n Carlemany amb son eczèrsit cap a France, tot

passant el barranch de Roncevalls, per una venuda de 1' abomi-
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n.'iljU- ( I.in Ió, els sarrains se tiraren dcmunt la rcrassaga, y on
lercn un ac(ip, niorinthi entre altre»; el gran Rotian. (^5)

Així veren Ics generacions cristianes Carleniany y sos com-
panys d' armes y llurs victòries y conquistes, y així Ics cantaren

primer les ciintiUiies y més tart les cansotis de gesta, que brolla-

ren del cor y ile I' imaginació dels pobles de 1' Imperi; y en bro-

llaren un sens íï sobre 1' esceis l•Lmperador y cada nn de sos

grans generals, ocupant un dels primers llochs lo ducVi d' Aqui-
tínia (iuillem A'as-cn//, conquistador de Nimes y de ( )ran-

ge, vencedor il' un gigant del rey moro Galafre, però que
li tall.1 cl cap del nas, triunfador cent voltes dels sarrains,

derrotat per ells després d' una trememla batalla a Aliscamps

(792) devers Arles (Provensa),. però de tal manera, que'ls xen-

ccdors se 'n retiraren cap a Espanya sense ganes de tornarhi, \

més cnvMnt passa (Guillem els Pirineus, amb I<í fill de Carlemany,
Ludovicií tl Piados, concjuistant Hircelona (801), con•^oliílant el

domini de Catalunya per los cristians, y acabant aquell hcrne
(SoG) per ferse monjo de Gellona, devora Alontpeller, abadia

qu' ell havia fundada y aont morí (8l2), essent venerat demunt
els altars amb lo nom de St. Guillem duch d' Aquitania. (^''^O Tam-
bé doníí lloch a molts de poemes cl fraccionament de I' Imperi,

t'igur.inllii els fïllu y nets de Carlemany y els qui combateren amb
ells, Girard de Rosselló, Rlíes de St. Gil de Tolosa y son fill

Ayol y Raynaud de Montauban o els quatre fil/s d' AymoiiA^l)
Tornant molles les primitives canti/enes, y engrandintse y refo-

nentse y comjilicantse dcsde 'I sitgie X b.iix del nom de canxons

de gesta^w midtiplicantse també aquestes d' una ma' era prodi-

giosa per 1' entusiasme amb qn' eren rebudes y escoltades;— la

derrería del sitg'c Xí, se desplega tot un i sèrie gloriosíssima de
empres:s heroytpics, saU'adores, estupendes, això es, les Creua-

des, donant lloch a lot un nou cicle de poL-mes y epopjyes, d'una

import.lncia capital dins 1' història literària. No gayre més tart,

desplep^antse I' enginy dels poetes y alambicantse 1' inspiració y
estreni ntsc la x'cna creadora, tot responent a n-els a\cnsos y
esplays singulars de la cavalleria, cada dia més galant y re-

finad I, succeí que la poesia, així com de tot d' una era p iss:»da

de 1' història a la llegenda, a-les-hores passà de li Uegemla a la

(65) Viil, Fauncl, ib. c. .\\1\ ; l.eïm (j.uuier, )h

(dfí) Vid. L'jon Gaülier. ib. c. VIII, y casi tol lo tom IV; Kaiirifl, ib. y i-.

XXIX; Fleiiry, HistoireEcçlesiasiique. París. 1758-1761. T. X,L. X I.V, n. 33; Vic. L.t

fucntc, Historia Eclesiàstica de Espal•la, T. 3, 5. 27; Littré, Ilisioire <ie la Langiie

Fr«nçaisc, T, II. art. 9.

(67) Vid. Kauriei, ib. T. II. c. XXIX,
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fantasia. Apoderantse els poetes de les tradicions bretones del rey

Artur, en feren un rey, no del sitgle VI com va ésser, sinó del

Xll y XIIÍ, que no tenia del primitiu més que '1 nom, suposantli

vma cort nont s' aplegaven els millors cav nllcrs del mon, men-
jant a la seua taula t edoiia, y d* allíí s' espitxaven per tots vents

a córrer aventures; y esclataren una mala fi de poemes sobre tal

rey y tals cavallers, tot 'pures ficcions de la fantasia, filles dels

sentiments, idees y costums cavalleresques que pinten tan ad-

mirablement els trobadors proveinals , tan amb auge a n-el sitgle

XII v XIII. Allà surt la cavalleria amb son més alt erau d' ec-

za'tació, moguda per dos grans sentiments: la guerra contra els

infeels y contra tota injustícia y l'amor refinada, alambicada, com
dins la literatura troxadoresca, però en realidat tan desenfre-

nada y brutal com per tot arreu. Versen molts d' aquests poe-

mes sobre el Sant Graal (calze aont suposen que Jesucrist instituí

1' luicaristía), depositat dins un castell dalt el Mont-salvatge a

n-els Pirineus, guardat per una partida de cavallers, que corrien

llurs aventures per les regions veynades, fins que més tar't el

Sant Graal fou trnsladat a la Gran Bretanya, aont seguiren do-
nantli guarda 1' estol de cavallers escullits. Y això son en resum
els poemes del sicle de la Taula Redona .(68)

Que 'Is poemes del cicle ca^lovingi son molt anteriors a n-els

de la Taula redona ho fan veure el temes y formes d' uns y al-

tres. Dins els carlovingis surt la cavalleria primitiva, ingènua,

austera, afiblonada, més relligiosa que galant. L' amor s' hi des-

plega sense desfressos ni revolleries ni alambicadures, just així

com es; les donzelles més empiulades no esperen que ells s' hi

declarin, sinó que prenen el devant; fugen cop en ?ech de casa

llur a la primera avinentesa; les princeses mores, si aluyen cap
cavaller cristià que 'Is agrat, se fan cristianes tot d' una, y s' es-

pitxen .'imb ell; amb tot y això les dones no surten gayre de la

penumbra y dels segons y tercers termes; no son més qu' epi-

sodis de les terribles lluytes de la Relligió y de la Pàtria, que tot

ho absorbeixen. Dins els poemes de la Taula Redona suvi un' al-

tra cavalleria, refinada, vayvera, indòmita, plena d' abnega-
ció, eczaltada y galant fins a n-el derrer grau, tenint dos ideals;

^
I la guerra per cobrar fama y posició capdalt, ^

) y 1' amor, con-
siderada com a principi j^ causa eficient de tota obra digna y enal-

tidora. Alia no 's conceb un caxaller sense dama; amb d sma era

çapàs de los gestes mòs colossals y estupendes; sense dama no po-
ria fer res de bo. Les dames així cobraren una i:íiportància capi-

(68) Vid. Fauriel, ib. c. XXVI, XXVII.
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tal, una \'cra preeminència; surten de la penumhra y dels

segons termes; se posen dins 1' esclat de la llum, a n-el pimt

culminant, iilealisadcs, pintades com imcs dcescs, no deixant

d' esscr en realidat tan humanes, en «-I mal sentit de la paraula,

com les de cpialsevol època, y tal volta una mica més per lo me-

teix queies f-yen sortir massa a rollo y les donaven una pree-

minència cjiie no pertOf"a\'a.

líls poemes carlovinj^is t nen un gíMn fondo històricli: son

1' espressií'í d' així com els pobles si-ntiren y veren a(|uclls héroes

y llurs fetes gloriosissimes; per això (oren popularípsims, per això

ecsisaven y encenien les mullituls de les plasses y porxes de les

iglèsics en K-s grans «oleninidats y les multituts dels campa-

ments y tot aplech de gent gran o menuda. Aquel.s poemes ja no

les cantax.i ni les ballava la multilut apassionada, sinó que les

escoltava de boca dels jo^^lars, cantadors de professió que 's

guanyaven la vida anant de castell en castell, de vila en \•ila, de

ciutat en ciutat cantant k-s cansons de' gesta, (Mdinariair.ent letes

d' un altre y no per ésser lletgide?, sinó cantades devant un au-

ditori abocat entorn del joglar. Així comenscn totes eile^, con-

vid mt la gent a escoltar històries antigues, escarabutades y en-

terbolides per joglars novells: lo cual acusa I' ec/istència de tot

una sèrie de caiisous que se remunten hns a la meteixa època

dels fets, com taml)c llur cariícter primitiu, ja que 's ?ab ({ue en

tots los pobles la
|
oesía primitiva p<» era dita sinó cantada, y

qvie eren això les cavsotis de g(sía ja hu indica ben llampant llur

meteix nom; si bé hi ha cpic regonèixcr cjue la major part de les

que nos son arribades, son tan llargarutUs m' hi ha de milenars

de versos), que no sembla que llurs autors just les fcs.'•en per

cant.ir, ni era fàcil trobar memòries que les retengucssen. l.o

que hi ha que les que coneixem, ja no son les primitives, sinó les

refuses y repai^tades d' altres més x•ellcs, y (|ue, com mes ana-

va, més creixien y s' engrandien, conservant, això sí. Ics formes

y el t() de les primitives, qu' eren just per cantar; y lo que de-

via succeir que ^Ijog/ars, essent tan llargues, ja no més en de-

vicn cantar bocins, l'-l metre de les ca/isoiïs solen ésser tirades

monorrimes, a voltes de consonants, a voltes d' assonants, m^*s

o m inco llargues, de versos d' on;^e o de citor/e sílabes, aquells

d' un • hemistif]ui de cinch y un de set, a<|uests de dos de set,

mudant la rima a cada tirada. Dins les cantons de gesta predo-

mina I' eli-ment èpich, si bé a poch a poch s' hi \\\ infiltrant

1' element lirich, y hi arriba a prendre molt de cos, y així acaba '1

siclt carlüiiiigi.

l'-Is po:mes de la 'l'aula Redoiia ja son un' altra cosa: son
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pures ficcions de la fantasia, sense més fondo històrich ni més
color nacional ni d' època que les costums, aficions y sentiments

que reynavcn entre 'Is cavallers del sitgles XII y XllI. Son molt

mes llarchs que les caiisons de gesia, solen estar en versos apa-

rellats de vuyt o nou sílabes, no s'anomenen cansons^ sinó contes

o romans; no comensen convidant la gent a sentir cantar, sinó

amb consideracions generals o efusions líriques sobre la deca-

dència de la cavalleria o la moral cavalleresca; se conten los

proeses y heroycidats d' aquella cavalleria que més amunt hem
caracterisada. Aquests poemes son 1' cspressió èpica d' aquella

era cavalleresca així com els trobadors proveiisals en foren 1' es-

pressió lírica, segons veurem mès avall, si Deu ho vc»l. Aquests
poeuïes no foren populars de tot d' una; no se dirigien a les mul-

tituts de les plassrs ni dels campaments ni a la gent pagesa; no
anaven a ferir la fantasia del poble: se dirigien a n-el pàblich se-

lecte y distingit, lletrut y empiulat, a díimes y cavallers, a n-els

cailars y catlares dels castells, a les corts feudals v reals y demés
gent grossa. Per això, mentres el poble anava bruixat derrera les

cansons de gesta, els poemes de la Taula Redoiia eren el menja-

ret de la gent polida. '^^^')

Aquesta fou la gènesi y desplegament de les epopeyes mig-

evals.

Ja es hora que toquem el punt que fa més al cas per el nos-

tre objecte. çAont comensaren aquestes epopeyes.'' ^Fou a n-el

migdia o a n-el nort de France.^ -"Brollaren les primeres en llen-

gua d' Oc o en llengua d' Oïl.^... Perquè es entre aquestes dues

llengües la qüestió. Les altres neoUatines ni tan sois los ho
disputen. Sols 1' ignorància més supina y la toixarrudesa més
carronya els ho pot disputar.

Mr. Fauriel dins la seua Histoire de Li poèsie Provença-

le (7°) presenta una sèrie de proves ben curioses y atenibles, sos-

tenint que la llengua d' Oc, així com inicia y dona a les altres

literaturas neollatines la poesia lírica, inicia y els-e dona 1' epo-

peya; y les proves son aquestes:'^) I.a major part dels poemes
carlovingis son de les guerres de Carlemany y sos companys,
antecessors y sucessors, amb los alarbs d'Espanya, que tengue-

ren per teatre '1 migdia; y a n-els pobles d' aquí era aont

(69) Tot això qu' acabaiii tie dir caraclerisant els poemes del rícïe carolingi y

el de ta Taula Rcdona, es en part el resum de lo que'n diu Mr.Fauriel, ib. c.XXIV

—

XXVII; y qualque cosa de lo que n' escriu el mestre Mila, Obras, T. II, Los Trova-

íiores. p. 2o-í;7, not. 10 y 16,

;7o) T. II, c. XXIII—XXIX; T. III, c. XXX—XXXYII, y tots els apèndichs

del meteix tom.
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interessaven y preocupaven més cl' aprop aquelles guerres; y
jx-r això, si en llojh havien d'esser tema de poesia, havien d'es-

serlio per acjuells pobles, tots de llengua d' ocJ^ Kls poemes de

la Taula Redona tots puesenten la caiallerta y 1' nuíor amb los

inetevs refinaments, revolterics, alambicadurcs y delicadeses

que 'is Tti badors provensals, que donaren el to a tota 1' l^urojia

V s' inspiraren amb ells els literats de les altres nacions. ^') Molts

dels poemes ilel Sant Graal se desjïleguen a n-els territoris de

la nostra llengua, y fms y tot el Sant Graal sç. guarda dalt una

muntanya dels Pirineus que du un nom tan llengadocia com cl

de Monsalvat o Montsalvatgí. '') Ivls trobadors provençals

cstíín plens de cites y referències dels personatges de les epope-

ves carlovingies y de la Taula Redona suposantlos coneguts de

tothom: loqual no se comprendria si a n-aquells territoris no hi ha-

gués haguts en mans df: la gent tals poemes. ^) La llista ben ata-

pida de cansons de gesta y romans que 's son conser\'ats en llen-

gua d'oc o que consta espressameiit per els trobadors y cronistes

dels sitgle XII y XIII que 's varen escriure y que corrien per

aquelles regions.

Aquestes proves y raons, maldament les escapsin y les esvo-

rcUin moltet, encara fan pensar ferm y pitjen de bona manera

dins la balansa de la critica.

Mr. X'illemain dins son anomenat Coursde lAtíératnre Fran-

(aise li. I, \" Let;. p. 135) diu que la llengua d' oc «tengué cer-

tament moltes de narracions èpiques y fins y tot IlarcWs poe-

mes» però no diu ros de 1' època de tals obres.

Mr. (iaston Paris dins la teua preciosa Histoire poitique de

Charlcmany <.7') demostra que I' epopeya se congria simultània-

ment dins la llengua d'oç y dins la d' oil en les metcixes fonts y
demunt els meteys temes y personatges, si bé la del nort fou

més variada, més polent, mes popular, y tengué endemés la xen-

tatge de conservarse millor. Combaten aquesta tesis Paul Meycr
(hns son important estudi Recherchcs sur /' lipopèe J'rauçaise, (72)

y Mr. l.con Gautier dins la seua obra magistral Jipopies Trançai-

ses, '73/ (|uc diu que 'Is pobles del migdia tengueren 1' esperit

epich y un sens fi de cantilenes antiquissimes de Carles Martell,

Carlemany, Kotl.in, duillem Nas-cnrt y demés hé•'oes de les gue-

rres contra 'Is alarbs, però que dins la llengua d'oc no 'n rcsultíí

com dins la d' oil una \•eritab!e epopeya.

(7i> \ Ki. p. O9 et 7991, .T]). (Í.Tutier, ib. 1. I, I,. 1, c. X\ UI.

(T2) biblioihcquc de 1' Kcolc '\<• Clum-s. 1S67, p. 4201 ss. .np. (l.iuiicr. ili.

(73) Vid. ib. c. WIII Cl XIX
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, Kl gran mestre MilA en l:i seua obra clàssica I^os Trovado-

res, (p. 2 1-27) ;i'>ït) lo seu bon tacte acostumat diu que «for-

mant el lloch de 1' escena d' aquells poemes tots els paissos aont

arribaren Ics armes carlovíngies», y com «elshérocs ([ue hi figu-

ren» son «de ditcrents procedències, es difícil ficsar just amb
això el punt annl aquells cííntichs nasc|ueren y els pobles a n-e

qui se dirigien l-^ntre les varies rames del cicle carlovingi, la

més antiga seiís dubte y la més estesa es cl tema de Rotlan, (jue

serveix de nuclcu a molts d' altres». «N' hi ha també ([ue 's re-

fereixen a paissos y interessos de la part septentrional de Fran-

ce, així com alf^iins tracten de fets succeits a n-el migdia y ce-

lebren recorts y liéroes encobeits a n' aquesta part de les anti-

gues Gcllies. Tal (>s principalment el de (iuillem d' Aquiíania...,

Hi ha ademés altres cants de tema evidentment meridional (el

d'Elies de St. (iil y son fill Aiol, el d' Aya d' Avinyó, el de

Seguí y Valensa, etc), y dduch dins alguns que no perteneixíen

a n-aquesta cIism', llurs autors tracten de complaure 'Is prínceps

y pobles del mii^día introduinthi episodis y modificacions enca-

minades a n-a!!''!. Esta, donchs, fora de dubte que hi hagué te-

mes meridional- y cantats a n-el migdia. Però ^"y els poemes que

los cantaven i.'ien escrits en llengua meridional.^ Es això un

problema de dificil solució, y que de tot d' una no hi poren do-

nar una contestació absolutament negíitiva, quant se troba la

versió provensal d' un poema francès, y quant encara 's conser-

va una notabihssima epopeya, la de Girart de Rosselló, tan abun-

dosa en belleses ^ om en irregularidats, que en bon dret porem
atribuir a la llengua d' oc en que esta escrita». Parlant més
avall dels poemes de la Taula Rcdona, en diu: «Si 'Is paissos de

llengua d' oc, com no 's pot dubtar, antecediren a n:els demés
en la manera més refinada de considerar la cavalleria, havien

d' adoptar de '^t 1' una aquestes narracions, y conrar abriva-

dament el nou genre, presunció que confirmen completament
les memòries de la poesia provensal. D' aquest cicle massa profà,

fou una ramificació') o empelt la narració mística del Sant Graal,

y no sens gran fonament es cosa creguda qu' un dels més im-

portants poemes relatius a n aquell tema deu la seua invenció o

complement a un poeta meridional».

Ademés d' això, ens permetem nosaltres les següents obser-

vaéions sobre alio que diuen Paul Meyer y Lleó C'iautier: ^) Si hi

ha molts de poemes carlovingis referents a n-el nort de France,

n' hi ha molts més de referents a n-el migdia, com se veu en la

meteixa obra de Gautier, y, en tal cas tant de motiu hi ha per

dir que hi hagi;o .popeya a n-el migdia com an-el nort. ^'j No es



— 298 —
ra«') concluent cl dir que Ics guerres dels alarhs d' Kspnnyn inte-

ressa \ en tant a n-el nort com a n-el niigtiía y que per aixo poricn
ésser tema de Ics epopcycs del nort, - perquè es evident de tota
evidència tpu- '1 p.iís més interessat amb una guerra, sempre es
aquell aonl ella se fa, y (|uc, si en lloch ha d' ésser aquesta un
tema èpicli,.!o regular es que hu siga principalment alld ont se

feu tal guerra, sense qu' això impcdesca de que hu siga a altres

bandes. «-) \o n' hi ha prou, per negar (|ue '1 migdia haja tengu-
da epopcj-a, de dir que 'I poemes de llengua d' Oil sescamparen
per les t<'rres de llengua d' í)c, y, essent les dues llengües tan
cnnsemi)lants, sols que hi Cessen g\ü joglars unes petites altera-

cions, eren entesos de tothom y crrrien per tot,—perquè falta

provar q'ie 'h poemes que corrien per los terres 1 engadocianes
tengucssen tots aqueix origen. X' hi hauria que '1 tendrien, però
;aont son les proves p.r dir que així eren tots, all.1 ont consta
1' eczislòncia d' una bona partida a n-el sitgle XII v XIII, com-
posts per auíor.s de la nostra llengua.^

r)espr(?s de tot això trobam nosaltres que '1 sen; it més fun-

dat y més just es el del mestre Mihl y de Mr. Gaston Paris, fa-

vorable a la ec/istència de 1' epopeya llengadociana, rebaixant
un bon tros de la tesis de Air. J-'auriel, que es un poch massa
absoluta.

I•ln lo que convenen Gaston Paris, Paul Meyer, Léon Gau-
tier y demés critiehs que tracten a(|uest punt seriament, es amb
una cosa, que es lo que fa a n-e! nostre tas: que la llengua d' oc
tengué tan pre.st con la de d' oil caiitiUiies heroyques dcsde'l
sitglc IX, arribassen o no aquestes a constituir epopeyes o can"
sons ile gístií dins la m'eteixa llengua; y per lo tant aquestes 6-^//-

tileïu's o c.íntichs .'on altres tants de monuments d^ l.i llen-

gua d'oca n-a()uclls siigles remotísbinus, y proven ademés l'ec/is-

tòncia, atites de la segona mitat del sitgle XII, d' una poesia
èpica , altament nacional, dins la r.ostra llengua. Sí, aquelles
cantdtiii'S y cantichs sobre Carlemany y sos companys d'armes,
sobre St. (iuillcm d' Aciuiu-lnia y llurs victòries y conquistes
eren temes ben nacionals per tots els pobles del migdia de Fran-
ce, y p' els comtats de Rosselló, Cerdanya, Urgell, Besalú y Bar-
celona y tot Catalunya, que devien llur consolidació contra la

morisme precismunt a n-a(|uelles meteixcs guerres qu' havien
sost:engudeï am!) tant d' heroygme amparats [/el gran límpera-
dor y sos eczèrcits, y que foren una part tan principal de son
Imperi, y que, q;iant aquest se fraccioní, seguiren com a bons
germans formant una meteixa familia, 1' estol brillantíssim de
pobles de llengua d' oc.
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\'cgcm ara quines son les caiitilenes, caiisons de ges/a y ro-

viaiis de la nostra literatura que 's son conservats o que 'n

(jucden recorts o referències, anteriors a n-el sitgle XI\'.

I Cantilenesy cansons de St. GuilUvi^ dncli d' Aqintània.

I )ins una vida seua, escrita devers òl sitgle IX, segons posa V.n

Milíí (74'» y Mabillon 'IS^, ja 's parla de la gran anomenada de Ics

cansons sobre aquest heroe: «^Ouins chors de joves, riiula \'ida,

quin aplech popular, principalment de militars y homes no--

bles no ressonen dolsament \' amb veus modulades no canten

tot lo que va ésser y amb quanta de glòria batalla baix de les

orde-s del gloriós Carlemany?» El cronista ()rderich Vidal, de la

primeria del sitgle XII, dins la vida que xa escriure de tal sant,

parla d'una canso d'ell, molt estesa, que can:a\ en tlsjoç/ars (viil-

go caiiiíur ajondatoribíis de illo coiLtileiia). Í76) No diuen aquests

monuments tals cansons amb-e quina llengua esta\•en, si be lot

indica qu'era en la d'oc, segons colctgeix lin Müí (ib.), per mo-
tiu d' eí-ser estats e's territoris Uengadocians cl teatre casi esclu-

siu de les gestes del sant y estar enterrat a Gcllona, dins cl cor

de l^ro\ensa, y ésser alia aont per forsa ha\ia de tenir més de-

voció y aont havien de cantarse més aquelles cansons que cele-

braven les seues gòries.

II. Canso de Sia. Fe d' Ageu, santa de molta devoció dins

tot el migdia de France, Catalunya y Aragó durant els sitgies

XI y XII (Vid. Fauriel, ib., 'V. I, c. XIII). Se conserva el prò-

lech, trobat dins un manuscrit del sitgle XII, y Raynouard 1' in-

clogué a n-el T. II del seu gran recull. I.ir. Fauriel (ib. p. 258) y
Fn Milcí (ib. Jrovadores, p. 6l et s.) que '1 trascriu, el conside-

ren del sitgle XI. Veltaquí tal com ens es arribat:

Canson audi que bellantresca
v«ig oir bella'n tresca, .•bella c frcsca:

que fo de razon espanesca,
fou raó, motiu espanyola

non fo de parauUa grazesca

ne de len^íua saresinesca:o
sarr;iina

dols e suaus es plus que bresca

et plus que nuls pimens qu' om mosca;
cap menjar

(74) Ib. Part. I, art. 3. not. ir. Qui cliori juveiium, qui convenlus populorlim

precipue militum ac nobilium virorum dulce non ressonant et modulatis vocibus de-

cantant qualis et quantus fuerit, quam gloriosa sub Carolo'glorioso mililavil?

(75) Ap. Kauriel, ib., T. I, c. XIII.

(76) Ap. Littré, ib. T. I, §. 9, p. 177.
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(jui ben la dis a ley iVanccsca

cug-m' cn que son gran pros 1' on cresca
nir hn'.ir prou

c qu' en est segle 1' en paiesca.

Tota liasconn et Ar.igons

y 1' e contrada dels gasc ns

saben qual ost aqui-t can/ons

e s' es ben \'cra sta ra/ons.

Ku 1' audi legir a clerzons

et a graniadis a mol bons
«ramàticlis molt

si com o mostra 'Is passions
ho pnssionarl, mart'rolo ;!

ca quom lig esta leiezons;
<(U' llom ili^ Ilissó

e si vos plaz ist nostre sons
|ilnu sonada

aissi co '1 guida '1 primer sons,
com

CU la vos cantarei en dons.

III. Poema dt- In [yrimera creriada. l•In'parla cl ci onista Jofre,

monjo de St. Marsal de Limoges, prior de X'igcois, dei sitgle XII

(Vid. l•'auriel, ib, T. I, p. 428 et s.), dins la seua crònica, publica-

da per lo P. Lal)bc; en diu això: «Gregori, ;momennt Heciíada, na-

tural de Torres (aprop de Limoges), militar de professió, d'un inge-

ni subtilissini, donat qualque poch a les lletres, va compondre ben

bé, en llengua materna y en ritme vulgar per que '1 poble hu

entengués, un gros volum de les gestes d' aqueixes guerres (les

Creuades); y, per posarhi paraules av-cngudcs y agradoses, tra-

ballà dotze anys cn aquesta obra. V, per que no la hi menyspre-
uassen estant en llengua vulgar, va emprendre tal obra per ma-
nament de del bisiíc ivastorgi y per concell de Gaubcrt Nor-
mann>^ (77"i. La llengua materna d' Kn Bechada era '1 llemosí; per

lo tant aquest poema pcrtcneixia a la nostra llengua. Desgracia-

dament s' es perdut, com tants y tants d' altres.

(77) Ap- Hnicc Whyle, Hist. des Lr»ng. Rom. T. I, ]>, 377. Gregoritis cogno-

inenio Bechada, de castro de Turritlus, profcssione miles, subtilissiíiii ingenu vir

alicjuantuliitn imbutus liltcris, lioniin gesta pr.ieliori•in inalerna liiigiia rythino vul-

gari, ut populus ijli-niíer intcUigcrei, ingciis volumeii tieccnler compossuií, et ui

vera cl facela verba profrtrct, ihiodccini annorum spatio super hoc opus opcram

dedil. Ne vero vilcscerei propler verbuin vulgare, non sine praccepto episcopi

Eustorgii cl consilio (ïaubcrti Nornianni hoc opus aggressus est. l.abbe, IMbl. nov^

manuscriptor, 1. II, p. 196.)
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IV. Poema sobre la />reHa íÍ' A/mería (li 46). Vn prendre

aquesta ciut.it N' Anfós VII tle Castella amb 1' ajuda flel comte

J^n Ramon Berenguer de Barcelona y d' una bona partida de
senyors occitnniclis, entri' altres, En (niillem \'I, senyor de Mont-
peller. Això dona lk)ch a un trobador per ferhi un poema pro-

vensal, ([ue s' es perdut també desgraciadament. Consta qu' ec-

zistí per cl testimoni de Gariel, lo cronista més antich de Mont-
peller, que diu que 1' havia \'ist moltes de vegades (Vh]. l'auricl,

ib. T. II, p. 380 et s).

IV. Girart de Rosselló: es un poema nn)!t notable; els cri-

tichs en fan grans elogis. En Raynouard en dona un estracte ben

Uarch V en posa molts de trossos dins son Lèxiqiie Roinaii, V. I,

p. 174-224, sense dir de quina època el considera. Bartsch en

posa un fragment dins la seua Cliresiomatltie, col 31-44, y el ca-

liíïca del siigle XII, Y del meteix sentit es Littré (lliit. deia
Iang. fianç, T. II, §.'XI, p. 385)- Eaüriel (ib. T. III, p. 58), pre-

cisa més la cosa dient, que li sembla de la primeria de dit sit-

gle. LI 6 Gauli. r 1 ib. T. I, L. I, c. XVIII) s'esforsa debades eri de-

mostrar qu'aquest poema no es originari de la llengua d'oc, sinó

una vers;(3 d' un altre de la llengua d' oil. Ja vérem lo que 'n diu

el mestre Milà, que '1 defensa com a de la IKngua d' oc. Littré

(ib.) no '1 nos disputa, dient que n' hi ha un de cada llengua, y
posa cl de la llengua d' oïl com a del sitgle XIV. Tracta aquest

poema de les guerres del duch Girart, senyor de Borgonya, Pro-

vensa, Gascunya, Alvei-nya, Narbona y Catalunya, amb Carles

el Pelar, qu" cl poema anomena Martell, confonent el reb?ynet

amb lo rebesavi.

\'. jaiijjre e Brmiisse)i(ia: romans del cicle de la Taula Re-

tlona, aont se conten les proeses d' En Jaufre y ses amors amb
Xa Brunissenda. Raynouard el posa sencer dins son Lèxique Ro-

man, I . I, p, 47- 173, sense dir de quina època'l considera. Fau-

riel (ib. T. III, p. 96) el califica de la derreria del XII o primeria

del Xlll, y diu que 1' atribueixen a n-el famós trobador llemosí

En Giraud de Borneilh; Bartsch'en posa un bossí dins sa Chres-

tomathie (col. 241-254) y cl dona com a del sitgle XIII. Esta

dedicat a n-En l'ere, rey d' Aragó, que presenta com a viu y
reynant, y sí' \eu a la llegua que 's tracta d' En Pere II (II96-

121 3). Així hu creu En Milí (ib. Irovadores, p. 150). Per lo tant

1' època que li senyala Fauriel es eczacta.

VI. Raynaud de Jl/ontatidon: poema carlovingi, del famós

trobador X' Arnau Daniel, del sitgle XII, tan alabat del Dante

dins la Divina Commedia, Purgat, cant. XXVI. Pulci dins son

Morgante maggiorc, c. XXVII, oct. 80, ap. Fauriel, ib. T. III,
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apcnd. II. p. 469, diu que X' Arnau <. moltó diligentcmente ha

scritto
I
e investigo le ojjre di Rinaldo

j
de le gran coscche fece

in ICgitto, ctc.» l•ll test prtncnsal de tal poema s' es perdut: no
mes Sf* 'n conserven refercncies dins els f.imosos trobadors Ber-

tran del Horn y l'on i Ci irau Vczcomte de Cabrera i\'id. Fau-
riel, ib.).

\'ll. Linclol del lac: poema dels de la Titula Riuíoiia, es-

crit també del mcteix Arnau Daniel, y traduit en alemany de-

vers 1' any I 184- Així '1 presenten Fauriel (ib. T. II, c. XXÏX) y
l\n Mil.í (ib. '1 rooLlílores, pag. 2(b, not. 18).

\'III. Poemes dt-ls nuildesos: hi ha memòria de diferents,

que 's son perduts. V.x\ Mil.i diu (ib. not. 10, p. 21) que son pos-

teriors a 1' .my 1 160. No tren poemes narratius sinó dogmatisa-
dors, una arma de que cjue 's sfMn•'••n aíiudls h. retj.n•s per es-

camjiar la seua mala llavor.

IX. Poeipa de la guerra dels albigesos^ de Mestre Guillem

de Tudela: notabilíssim, de molta sustància artística y d' unaen-
ton.ici"'» èpica ben enlavrada. I )escriu les guerres de la creuada
co.'itra 'Is albigesos y la mort del rey l•ln Pere II d' Aragi'). (Juant

comensa diu el pocti qu' era 1' any I2IO. Tots els critichs en fan

grans elogis. ("^

X. Romans de J'erraòràs: en fa un llarch estracte y en co-

pia molts de trossos Raynouard dins el Lixique Rot/tau, V. I,

p, 291-314, sense scnylarli època, l-'auriel lib. T. III, c. XX.XI)
el dona com a dj mitjan silgle XIII, y diu cpie M qui hi ha en

llengua d' oVI es una xersin molt posterior del provensal: però
Lleó (iautier (I•-pi^l^ées I^-ançaises, T. I, L. I, c. X\'III) diu qu' es

al rex'cs, que '1 rom ms provensal es una xersiò del c|ue hi ha en

llengua d'oïl. X^'ilemain {Conrs de Lit/érafure.'V . I, X^" Le(,'. p. 1 35)

posa que '1 provensal no es traducció, sinó t)riginal. Siga una
cosa o altra, la qüestió es que tenim aquest poema dins l.i nos-

tra literatura primitiva.

XI. Romans de Blondin de Cornuaílles ei de Guilhot Ardit
de Miramar: F.iuriel ( ib. c. XXXIV) el presenta com a de mit-

jíln sitgie XIII, y com obra d' una |)rincesa filla del comte de

Provensa, Kn Ramon Berenguer, devers 1' any I 24O. l•'.s nïolt

fluix, però ben apreciable com a monument de llengua.

XII. Romana de l•lam^uca: Raynouard (ib. p. 1-44) en la un

estracte, y el dona (ib. p. 44) com anterior a 1264; la meteixa

època li donen l'auriel (ib. T. III, apend. f., ji. 502) y Bartsch

(ib. col. 287-292). fís un romans de costums, molt delitós y ai-

xerit.

(7») Vid. Ffturiel, ib. T. III. cip. x^^^VI; Milà, ib. Trobadores, 1". III, a. 8»

P«g 357.
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XI 11. Breviari </' Amor, cíe Maffre lírmeiigaiis de Bezers:

es un aplcch dels principals coneixements naturals, filosòfichs y
científichs del sit<^rlc XIII. Comcnsa dient 1' any que fou escrit,

això es, l'any 1288. Raynouard en fa un March estracte y en

posa molts de troísos dins sDn Léxique Rotnan, V . I, p. 515-537-
XI\'. Poema de la guerra de Pamplona, acabada devers

l'any 1276: obra del trobador tolosd En (iuillem Anelicr, d'aquell

temps, y que va prendre part en la meteixa fjucrra a les ordes

del governador X' Kustaqui de Bellamarca. Kn Mi'a (ib. Trova-
dores, p. II, a. 12, p. 257-260) en Irascriu im bon Iros y en dona

les fites ben netes, segons costum.

XV. Romans d' P.n Pere de Provensa y de la bella Moga-
lona: segons lo vell cronista de Montpeller Gariel, (p. 1 1 3,

2° par-

tie, ap. I-'auriel, ib. T. III, c. XXXVII, el p. 507), compost a

n-el sitgle XII o XIII per en Bernart de Tra\ iez, canonge de Ma-
galona, per celebrar la memòria d' un dels antichs comtes de

Melgueil que nomia Pere. Aquest rt'W^^i/zí scmble que'l retocaren

en diferents èpoques,- fins que, segons una tradició, cl Pctrarca,

estudiant a Montpeller, li doní la forma amb-e que 'nses arribat.

Foutraduit en totes les llengües, y corre per tot arreu en mans
de la gent menuda.

XVI. Poema de les quatre Virtuts ' ardinals, de Deudes'

de Prades. Kl posa Raynouard dins el Léx. Rom. T. I, p. 503"

70. Del meteix poema se desprèn que fou compost entre 1' any
1220 y 1236.

XVIt. Poema de la Vida de Sta. Eiiemia, de Mestre Ber-

tran de Marsella, de la l"" mitat del sitgle XIII. El posa també
Raynouard allà meteix.

XVIII. Poema de la Vida de St. Honorat, d' Kn Ramon
Ferraut de Xiza, de la segona mitat del sitgle XIII. Raynouard
(ib. p. 573-74) en posa un tros.

XIX. Romans de Philomela ^n pvos^ sobre la fundació del

monestir de la Grasse y siti y presa de X'arbona per Carlemany

contra 'Is sarraïns de la Septimania y d' assi dessà 'Is Pirineus.

Fauriel (ib. T. II, c. XXIX) diu que en la forma actual es anterior

a n-el sitgle XIII; Lleó Gautier (ib. c. XIX) Gaston Paris (Hisi.

pol't, de Charl. p. 99, ap. Gautier, ib.) y Paul Meyer {Rech. sur

/•' Ép. Franc. p. 56, ap. eumd.) el consideren del primer ters del

XIII.

XX-XXIII. Poetnes de la Vida de St. Alóan, del Compot y
de la Passió y Canso del Rey Karle. El meteix Ramon Ferraut

a n-el comensament de la Vida de St. Honorat, s' en confessa

autor, dient: Celi (aquell) qtce volc romanzar la Vida Sant Al-
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liAN
j
e'Is verses del Comimh volc tornar en i^rs pLin,

\
e i»ki.

RKV Yi\v.\.v. plttyns sa fiíort en sa i \\\fisns,
\
e /os zrrsts del lay

fetz de i.A I'assion.
|
de noiuel fay sermon ,"l preciós cors

sant
I

que /om neps de Marsili et del rey Agoim:
Aquests son els poemes de caríícter èpich quo 's son conser-

vats o dels quuls consta 1' cczistcncia d' una manera esprcssa,

anteriors a n-el sitgie XIV. Això no eren tot^: tenim motius

lundadissims per dir que n'iii havia molts més, (|ii> no sabem per

ont prengueren. Un dels trobadors catalans, l•ii Pons Garau,

X'cscomte de Cabrera, de la sjgona mitatdel sitgi • Xlí, endrossà

devers 1 any II/O una poesia a un joglar a.iomenat í!í?6/-rtr,

renyantlo perquè no sabia tocar la \'iola ni c lUar ni tirar els

daus, y li diu qu' ha après poch si no sab res de / 1 gran gesta de

Carloii (CarlLMiiany,) y lUuò li anomena una mala ti de cansons y
romans, això es, els jiersonatges que les donaven nom, y dcsjcc-

ta'n Cabra per([ue no les sab, per on se veu que'ls l)i»ns joglars de

llavò los sabien. Aixital poesia resulta una lau .) llista de les

cansons y romans que a-les-hores corrien dins os pobles de llen-

gua d' oc. Imitaren la poesia d' En Pons (larau t Is altres troba-

dors El (lirart de Calanzó y En B-'rtran (U- l\•ris de Ruerga,

tots dos de la 2." mitat del XII, fent una llarga relació de les

meteixes cansons y romans amb lleugeres diferències. Endemés
el Romans de Flamenca, descrivint la festa do .St. Juan a la cort

del comte Arcliambaud de Borbò dels banys, marit de flamenca,
conta les cansons quj c.mt.iren los joglars, y molles d' elles son

les met ixes qu* anomenen acjuells tres trobadors. Per altra part

els demés trobaflors del sitgie XIl y primeria del XIII retreuen

sovint els personatges d' aquells poemes com a cosa coneguda y
sabuda de tothom.

Vetaquí '1 noms de tals personatges, trets d' aquelles fonts,

y ordenats en part pet* Mr. Fauriel. (79) Judicam entre-parèate-

sis els trobadors que fan aquelles referències y cites per les quals

consta 1' eczistència de tals poemes.
Carlovingis: I. Aimeric de Narbona 'Kambíui de \'^aqueiras,

Garau de Cabrera/;— 2. Aiols (G. de Cabrera); —J. UAmiratz de

Toleta (Bertran de París de RuergaJ;—4. Alòeric lo Borgognó
(G. de Cabrera);— 5- Bcrart de Montleydier (Rambau de Va-
queiras, Marcabrú, Pere Vidal, G. de ("abrera);—6. Andrenets
(Pere de la Mula);— 7. /Irnan de Hellanda (Bertran del Born);

— 8. Carlcnianv (Bertran del Born, Romans de l'iamenc-a, (i. de

(79) ^'i^'- it)- apcnüichs del T. III, nunt tras:riu tots els passatges de les obres

dels trobadors que onomcticn els protagonistes de dits poemes.
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Cabrera, Pere de Corbiacj; — Q. l'erragus (K. de Vaqueiras);— lO.

Florís et Bíancliajlor (La Comtessa de Dic, Arnau de Mervelh,

K. de Vaqueiras, Pere Cardinal, Gaucelm Faidit, Aimeric de Be-

lenoi, Hisbc joglar d' Albi, Folquet de Romans, Ronians de Jof-

fre e lirunisscnda, Maffre Armengau de Bezers, G. de Cabrera,

Arnau d' Kntrevenas, Rom. de Flamenca);

—

II. Girart de Viena

(Ciarau de Caians^j;— 12. Go7idalbò lo Friso (G. de Cabrera ;

—

11. Gtiyò ile Mayensa (B. de París de Ruerga);— 14. CmiV/^w

Nas-citrt (B. del Born, Arnau Daniel, Çansó de la guerra dels al-

bigesos, Aimeric de Pegulhan, G. de Cabrera);— 15- FI Maiiut,

això es, Carlemany (C. de la gu. dels albigesos);— 16. La terra de

i>/í?/7?«/í;/y (^Rom. de Girart de Rosselló Kt— 17. Otger lo Danès

(G. de Cabrera);-^ 1 8. Robrieu lo Fres (R. de Girart de Rosse-

lló); - 19. Ravion lo Ftlh de Tiirol (R. de G. de Rcssellói;—20.

Ronsavalls-Rotlàn-Oliver{ Gavaudan lo Vell, Pere Cardinal, C. de

la gu. contra Ms albigesos, G. de Cabrera, Ramon Feraut, Rom.
de Ferrabrasi;—21. Stbilla (G. de Calansór,

—

22. Cansà del Sai-

ne (G. de Cabrera);— 23. Milò (id.):— 24. Marcari de Lauzana
(id.);

—

2^. Lo Loherenc o Gari de Lorens (id.;;

—

2^). Amic e Avie-

lis (id,);—27. Robert de Florisen (id.);— 28. Giiibert d'Andrenes

(id.);— 29. Vesià (id.);—30. Esïou t {id.);—^31. Solomò (id.);— 32.

Loer (id.);— 33. Gari de Monglana (id.);— 34. Montmelian (id.);

—35. Aimer (id.);—36. Maiiran (id.);— 37. J^mV (id.);— 38-

N' Aymon (id.);— 39. Esimbart (xd.);— 40. Agolani {id.)\—41-

Rainier (id.); — 42. El VHan (id.).

De la Taula Redona:—•[T,. Arties (B. de P. de Ruerga,

Rom. de G. de Rosselló, Arnau de Marsan, Pere Vidal-; —
44. Lo Bell desconegut (Rom. de Flamenca);—45. Bueves

d' Antona (P. Cardinal);—-46. Frec et Enida (R. de Vaqueiras,

G. de Cabrera, un trovador anònim. Rom. de Flamenca);—47-

Calobrenan (Rom. de Flamenca); —48. Dovon (Rom. de Joffre

et Brunissenda, G. de Cabrera);—49. Las estortas englezas

(Pçre de Corbiac);— 50, Galvanh (R. de Vaqueiras, Pere Vidal,

Garau de Bornelh, Nuch Brunet, G. de Cabrera, Rom. de

Flamenca, Pistoleta, P. de Corbiac);— 51. Hugon et Pcrida

(Rom. de Flamenca);— 52. Lansolet (^G. de Calansó);— 53- Lyras

(Rom. de Flamenca); - 54. Merli (Pere de Corbiac, B. de París

de Ruerga,;— 55. Palamides (6. de P. de Ruerga);— 56. Parce-

val (R. de Vaqueiras, Ricart de Barbesieux, Bartomeu Zorgi.

Arnau d' Entrevenas. Rom. de Flamenca);— 57. Quet (Rom. de

Flamenca);- 58. Tihau (R. de Vaqueiras;;— 59. Tristàn et heus
(Rambau d' Orange, Bernart de Ventadorn, Otger de \^iena^

B. del Born, Arnau de [Nlarvelh, Aymeric de Pegulhan, Pere
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Cardinal, Rom. clc* Joflrc et Hriinisscntla, (j. de Cabrera, Ramon
de Miraval, lluch (ic la liichcllcria, Deudes de l'radcs, l'eirols,

lireviari d' Amor, B. de V. de Ruerga, Arnau Marsan, un tro-

bador anònim, Pons de Capdolh, Bartomeu Zorgi, Rom. de Fla-

menca);— 62. Anfelis (G. de Cabrera);—63. Anseis (id.);— 64.

AV/ (id.);— 65. Vtviana (\à.r,—66. (ardueill (\ú.)\—6"/. El ca-

7'alier e'l liuricr (id.).

Mitològichs^ Grechs y Llatins:— 68. Alcide (Rom. de Flamen-
ca);

—

6g.A/>olo/u<:es (R. de Flamenca);—70. Apolloui de 'lyr (A.

de Marsan, Rom. de Flamenca, G. de Cabrera, B. lie P. de Ruer-

ga V,—71. Cai/i/iits (R. de Flamenca);—72. Üídn/uscí Icar ((j. da

C'almsó, Rom. de l•'lamcnca, B. de P. de Rucrg.i); — "]
'^. Eon ((i.

de Calansó);— 74. La bella muller </' Orfeu (R. de Flamenca);

—

"J^. Ero et Lcandre (Rovci. de l•'lamenca);— 76. Itis et Biblis (Ay-
meric de Belenvey);

—

'/'] . Lason (R. de Flamenca);— 78. Lo bell

Narcissis (R. de Flamenca);— 79. Eripodes /' infant {\^. de P. de

Ruerga);—80. Peleus e Pirus (G. de Calansó);— 81. Phillis

(Rom. de Flamenca);—82. Piravius (G. de Cabrera, Rom. de
l'flamenca); — 83. Z,í? er/// Troas(SX.ovc\. Aç. G. de Rosselló);—84.

Aleixiindre (R. de Vaqueiras, l'ere de la Mula, G. de Cabrera,

Rom. de Flamenca);— 85. Escamis et 77^;v///í ((j. de Calansó);

—

86. César (B. de P. de Ruerga, Rom. de Flamenca);— 87. Cons-

tantí (G. de Cabrera, B. de P. de Ruerga);— 88. Darius (G. de

Cabrera, Pere Vidal);—89. Galias et Ipocras (G. de Calansó);

—

90. ynhnus (G. de Calansó);— 91. Lavina (Rom. de l'l•imcnca);—
92. Neptenebus (B. de P. de Ruerga);— 93. Pans et Helena (^Ra-

mon Jordi, Rom. de Flamenca, Anònim);—94. Peleas {G. de

Calansó).—95. Priam (Rom. de Flamenca, B. de P. de Ruerga);

—9Ó. Romutns et Rentus (G. de Galansó);—97 Virgili (G. de

Calansó);—98. Comte d' Arjus: -'Argus? ^Argos? (G. de Cabre-

ra);- 99. Lo setge de Troja (id.);—^loo. Itts:jfill de Tereu de Tra-

eia? (id,);-lOl. Lionas: -'Leonides? (id.);— 102. Tebas (id.);

—

103. Caton (id,);— 104. Tideu (id.)

fíibliclis•.—\0^. Golias (Rom. de l'flamenca); — 106. jfudithet

Ofernes (G. de Cabrera';— 107. Don L^ucifer (Rom. de Flamenca,
G. de Cabrera); - 108. i^amson (Rom. de l'Mamonca);— 109. Da-
vit{ G. de Cabrera); — 1 10. Macliabeu ( id.)

De les Creuades:.— III. La canso d' Antiocha (G. de Cabrera,

C. de la gu. dels Albigesos),

Desconeguts:— \\2. Adamclon {\l. de P. de Ruerga);— 113.

. iftdreu de France ((ialcelm Faydit, Aimeric de Pegulhan, R. de
Vaqueiras, Ramon Jordd, Jordíí de Cofolen, Huch de Bachelle-

ria^ Guillem Magret, l•Llias de Barjols, B. de P. de Ruerga, Garau
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y Peyronct);— II4. Argilen (H. de V. KutTgaj;— 1 15, Ariel (B.

de V. de Ruerga);— I [6. N' Aya il• Avinhò (G. de Cabrera, A.
de Marvolh, Pere Ram(jn de Tolosa); — 1

1
7. Barachi (Ci. de Ca-

brera);— 118. Berangiier de Tors (G. de St. Gregori);— II9,

Bertalais (G. de Bornelh);— 120. Bressus et Gelus (G. de Calan-

s6);— 122. Dmirel (G. de Calansó);— 123. Domolis et Bevelis

(G. de Calansó);— 124. Duret {^o\w. Aç. Flamenca);— 125. Er-
meli (Rom. de Flamenca);— 126. Fenisa (Rom. de Joffre et Bru-

nissenda, Kom. de Flamenca);— 127. Foler et Doer (G. de Ca-

lansó);— 128. Ciorimon (G. de Cabrera, Ci. de Bornelh 1;— 129.

Gorviais (G. de Bornelh);— 130. Guí d' Exiduolli (R. de Vaquei-

ras);— 131. Ivan (Arnau de Marsan); — 132. Llati (G. de Calan-

só);— 1 33. Linanra (x-\rnnu de Marsan 1;— 1 34. Marcueill (G. de

Cabrera);— 135'. Marescot et Lambrot (G. de Calansó);— 136. Ni-

colau de Bar (Perdigó);— 1 37. Oliver de Verdú (Rom. de YX^l-

mQnCc\)\~\i^. Nopenopes de Bley (Arnau Daniel);— 139. Fom-
peon e Ragon (G. de Calansó);— 140. Sa/ignn la plasén (Pere de

cols d' Orlac);— 141. Segui e Valensa (La Comtessa de Die);

—

142. Serena et Eledus {Breviari d'amor);— 142. Suralis et Gulis

((i. de Calansó);— 143. Teris et Feris (G. de Calansó);— 144. El
rey '/'//Ví (Galcelm de Faydit);— 145. Zí/ rey l•lavis: ^('lodoveu?

(Rom. de IHamenca, B. de P. de Ruerga,- G. de Calansó);— 146,

Galopi (G. de Cabrera);— 147 .Gui de Naiituolh (R. de Vaqueiras)

Ramon \^idal, Lanfranch Cigala de Lantelm, Rom. de Flamenca;
— 148. Raül de Cambrai (Arnau d' Entrevenas, G. de Cabrera,

C. de la gu. contra 'Is ,_, Ibigesos);— 149. Avz Rainartr. d' Isengri

(Pere de Bussignac, Ricard de Tarascó, Gui de Cavàil'on, Ar-
nau d' líntrevenas);— 150. Isemhart et Germon (B. de P. de

Ruerga, Pere Cardinal, G. de Cabrera):— 151, y^/^rfí?;/ (G. de

Cabrera):

—

1<,2. Hiigon d' Alvernha (id.);— 153. Oliíia (\à.)\—
154. Guajeta (id.);— 155. Folquier (id.);— 156. Guasmar (id.);

—

157. /v;<7/í£'/íj; (id.);— 158. cVj-í?// 1 id.);— 159. Bernisson (id.)

—

160. Baurel (id); — i6l. B&ton (id.);— 162, òaurel {ïú.)\—l6z.

Valflor (id.);-l64. Rambaui (id.);— 165. Sicard (id.);— 166.

Bernart (id.); — 167. Arwnelec (id.);— 168. Girart (id.);— 169.

jfaushert (id.);

—

\']q>. Captan (id.);— 171. Braif/iau {\d.)\— 172.

Verdun (id.);— 173. Vosprezon (id.);— 1/4. Ai?nol (id.); — 175.

Lo rei Calcait (id.);— 17Ó. Formanes (id.);— 177. Antelme (id,);

—

178. Ramoal Çià.)\— 179. Bramar (id.);— 180. N'Auruzon (id.);

—

181. Eranberg (id.);— 182. Aubion (id.);— 183- Formus (id.); —
184. Riqueuí (id.).

Ara bé, d' aquests noms n' hi ha cejií viní que figuren dins la

poesia d' En Pons Garau de Cabrera, composta devers 1' any
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1 170, aont aquest renya M joglar Cabra jk-hiiu- md sab les can-
sons romans li' ells. Les altres rcrcrcncics o son tic la mcteixa
època o de la 1

.

' mitat del sitglc XIII, poch s.1 poch Ui. Així resul-

ta que abans del derrer quart del XII corrien per les terres de
llengua d* oc un sens fi de cansons o cantilenes^ com vol el bene-
mèrit Gantter, aont figuraven com a personatges acjuells cent

vint noms que retreu l^n Pons (iarau, coneguts y celebrats per
"tot arreu, _y els joglars cjuc no sabien tals cauitlents o cansons
feyen un mal |)aper. Aquestes cantileiies o cansons, per i'erse tan

populars y t.m sal)udes, necessitaven un bon raig tle temps; cie ma-
nera cjue lo manco les hem de suposar de la prin. era mitat del

sitgle XII o del XI, sense gens d'eczegeració, y lo regular es que
n' hi hagués del X y fins y tot del IX.

Donem ara una passa més: ^'a n-e quina llengua pertcneixien

aquests poemes? ^m la llengua d' oc o a la d' oil?

Mr, Fauriel (ib. T. il, c. XX\'I1I) diu en rudes qu' eren en
llengua d' oc, y que no porien ésser en francès (llengua d' oil),

percjue a n-el migdia no '1 sabien y no los haurien entesos. Kn
Milà ( Trovadores, W I, a. 3, not. 13, p. 24), Lleó Gautier (/:/>f-

pces l'rattçaiscs. T. I, L. I, c. XIX) y l'aul Meyer (Reclurcltes

sur l'Epopèe, p. 44. ap. (iautier, ib.) diuen que a n-aquell temps,
com les dues llengües eren tan consemblants, les cansons en
llengua ti" oil se proi•ejisalisavcn fàcilment introduinthi els jo-

glars lleugeres variacions, y que consta que per 1' Occitínia

corrien joglar.s normanls y d' altres regions del norl que canta-

ven llurs ca/ísons de gesía, adaptades a la llengua (.l'oc. Per'j Gau-
tier la constar, segons hem vist, que a n-el migdia hi hnguécan-
tilenes en provensal de Carles Martell, de Carlemany, de Rotlan,

de Guillem JVas-curt. «De tot d'una, diu ell, ja hi hagué edntichs

populars cons.igrats a n-aqueys salvadors del mo:i cristià y de la

nació Irancesa. Hen pronte n' hi hagué qui se posaren a cantar y
cczaltar en provensal y en francès aquells admiralíles lliberta-

dors, a n-els qui se devia que no visqués la gent baix del jou sa-

rraí. Això eren aquells cííntichs curts, a(|uelles canlilenes. ^' eren

sens nombre, y n' hi hagué de consagrades a tots els hcroes
qu' hem anomenats y a casi tols els qui ha\ien d' ésser més en-

vant celebrats dins les epopeyes franceses. A n-aqueücs cantiie-

nes se\ deu que 'Is noms de tants de personatges èpichs fossi n tan

(amosos y anomenats dins tot el migdia, y x-etaquí rom s' espli-

([uen prnu totes les alusions ijue hi lan eis trobadors. Jamay hem
pretengut negar 1' eczistència d' aqueixes caittilenes ni llur difu-

sió dins el migdia tle France.» Kn Milí, perla seua part, diu amb
molt de fonament (ib. 1'. III, a. 2, not. 3, p. 272): «Consta,
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donchs, 1' cczistència a 1' any II/O o pt)^-!! després d' un gran
nombre de narracions poètiques en los paissos de llengua d' oc.

líntre eUcs (les que aludeix Kn Pons Garau) sols hi ha un nom
de 1' liistòria sagrada, pochs de 1' història y mitologia clàssiques

y molts de desconeguts. Els altres (y sens dubte qualcún dels

derrers) son del sicle carlovingi, que formen el major nombre,
en vers dels quals se pot notar que 's citen fins-y-tot amb prefe-

rència alguns d' interès no meridional.... La poesia d' En G. de
Cabrera pcrteneix, poch sa poch lla,a la temporada que's compo-
nien Ics primeres narr.icions franceses d' aquest cicle, esceptuant

el Brut d' En Robert W^ace (1151), puys U Erec y /,' Ivain de
Ch. de Troyes son posteriors a 1 1 60 y el Tristan de Berox dels

derrers anys del reynat de N' Enrich II (-j- I189). No es molt
provable que tan pronte se divulgassen a n-el migdia les ver-

sions franceses, y si es ver que 'Is noms cèltichs reben una tras-

formació anàloga, aquesta ja 1' havien rebuda en les versions

llatines». Y més envant (ib. not. 78), referent a n-el poema de
Tristan, afig això: «La cita de Tristdn per Rambau d' Orange ha
d' ésser poch posterior a 1 155» segons coletgeix Fauriel, lo que
sembla provar que devers 1 1 50 ja hi havia un poema provensal

d' aquest tema'/»

Lleó Gautier (ib. c. XX,) santa com a principi que de totes

les cansoiïs de gesta franceses que 's conserven no n' hi ha cap

que en son estat actual no siga posterior a n-el fet de les creua-

des. I)e manera que les cansons carlovingies més antigues que 's

coneixen son de devers el meteix temps que les poesies

d' En Pons Garau de Cabrera, d' En Girart de Calansó, d' En
Bertr.ln de París de Ruerga y de molts dels demés trobadors

que fan referències a n-els protagonistes dels poemes o cantile-

ncs en qüestió.

Esplicar 1' eczistència y la popularidat dels noms d' aquells

personatges dins les terres de llengua d' Oc per la proveiisa-

lisació del poemes del nort, es una esplicació que, per voler

esplica massa, esplica massa poch. ^"Aont consta tal prove7isa-

lisaciòl Consta p' el fet de que corrien p' el migdia joqlars

normants y^ p' els galicismes qu' alguns poemes Uengadocians

tenen. Això tot lo més provard que hi hagué cansons del nort que
se provensalisaren, però no que fossen així tots els poemes que
corrien p' el migdia.

Esplicar la popularidat d' aquells noms a n-el migdia y la

mala fi de referències que hi fan els trobadors, així com ho es-

plica Gautier (ib. ç. XX) dient qu' eczistíen dins els territoris

Uengadocians innombrables y antiquíssimes cantilenes en la
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nostra llengua sobre aquells personatges y (|uc corrien per

tot y eren conegudes de tot om, ja es una cspiicació més engi-

nyosa y acceptable.

Xosaltres lo tjue creym os que & aquells poemes n' hi

hauria prou de procedents del nort, però que la major part

eren originaris del migdia y nats dins la nostra llengua abans

de la grandiós. i florda que alcansa 1' escola trovaderesca la

segona mitat sitgle XII. Aquesta escola adquirí tal predomini en-

tre la gent grassa, entre la gent llet ruda, y a la li entrc-'l poble, cjue

posa de moda les seucs produccions, generalment líriciu- s; arrcco-

nA lapoesia èpica y entrdnisa la lírica; y així, mentresa les regions

del nort s' escrivien aixams de chonsons de gesta, a neKmigdía

brollaven esplets de chansons, retroenchas, striciiíesc/is, descoftSy

tcnsons, pastorellas.albaí.vaqneyras,.... Així la producció èpica

no haNÍa d'csst-r gayre a i\-el migdia, ni s' haxia de posar tan d'

esment en multiplicar les còpies de la qu'eczistía com de les poe-

sies dels trobadors, y així no es d' estranyar que la major part de

les cansons de gesta y romans que teníem, a j^och a poch s'ana-

ssen perdent.

A n-el sitgle XIV^ ancara se 'n de\ien conservar una bona

partida, quant les famoses í.cys d' Amors de Tolosa, de
1' anv 1356, parlant del sistema de versificar en la nostra llengua,

retreuen lap. Mild, Trovad. P. I, a. 3, not. 13, p. 24) el que se-

gueixen A^j ^r/z/zí /v<ív/^///í' dels Reys tt dels Emperadors e del

Breviari d" amor prosesents per acordansas.

Consecuència final: que en la segona m tat del sitgle XII y
en la primera, y segurament en el XI, y fins y tot en el X,

tení i la nostra llengua moltes de cansons èpiques, tot una li-

teratura èpica altament nacional, y no manllax-ada sinó ben

nostra.

jü. 6. Eh 'J'rohadors

Diu el mestre !^iilí (Trovadores, V. I, a. 4, p. 28): «Coin suc-

ceí devers un sitgle després a n-el nort de l'rance y en certa

manera a Itàlia y més de dos sitgies més tart a Castella, a n-els

genres primitius y mes populars, a la poesia relligiosa, did.ictica

V narrativa sobrcx'cnguè una escola lírica, artificiosa y brillant,

garrid > per 1' enginy si no sempre p' el caràcter dels qui la con-

raven. A la precedència indubtable d' aquesta poesia artística-

cortesana dins el migdia de 1' antiga (i.llia pogueren contribuiriíi

la suavidat y bellesa del clima, les majors rellíquies de cultura

romana, la major pau y prosperidat que en'general conseguiren.
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el desplegament del règim municipal y de la riquesa mercantil

que influeix en el benestar de totes les classes y finalment y
d'una manera especial la prematura formació d'una llengua polent

y armoniosa. Desde'l sitgle X tendien les costums dels nobles pro-

vensals a la elegància y ala moUor. S'atribueixen a si meteys eis

meridionals com un títol indisputable 1' invenció de la galante-

rí;i, y aquesta distingeix essencialment la nova cavalleria de la

qual son espressió directa els cantichs dels trobadors. Amb
aquests poetes d'una nova espècie y anomenats amb un nom no-

vell veyni una classe distinta dels vells joglars, encara que tal

volta aquells nasqueren d'aquests ja que 's troben sens dubte ben
entrebaulats. Lo nom semi-classich de joculator (en proA-ensal jo-

glar o joglayre) que en son origen designd'l qui eczercia els jochs

vils de destresa y hàbil idat corporal, ha\ía absorbits els de ;//;/// o

histrió^ que designa\•en a n-els derrers temps de 1' Imperi els

farsants y pauíomitns. No es donchs d' estranyar que tal ofici

fos tengut per ruí e infamiós ja desde son origen, si bé tal volta

hi hagué una època intermèdia qu' alcansa major apreci. A n-el

període dels trobadors eren els joglars o bé populars e indepen-

dents o bé secretaris, cantayres y missatges dels poetes. Entre
aquests n' hi hagué de ben alta gerarquia, que conraxen son art

tan sols per deport y solaç y com un instrument de lluytes feu-

dals, de la galantería y del bon to. Altres, de la noblesa inferior

o de les classes lletrudes y riques, y aduch axoltes de les més
baixetes, a n-aquella època en que les classes estaven manco de-

partides que 'n temps posteriors, adquirien una espècie de no-

blesa artística que 'Is-e valia alabanscs, obsequis, presents y a

voltes feus (fendos); si bé tots quants trobaven (feyen poesies)

per ganancia se mantenien dins una posició equí\•oca que 'Is-e

confonia amb los joglars, nom que generalment refuaven, però
que devegades prenien de bon gust. Sia com sia, el distintiu dels

trobadors era la composició de la lletra y de la música y
el del joglar la eczecució cantada de les poesies d' altri. Se
formaven uns y altres per imitació y per 1' ensenyansa prac-

tica dels mestres, y sols a una època prou avensada comensaren
a escriure tractats gramaticals. Trovadors pagats y joglars co-

rrien sens parar, especialment les primaveres, per les corts feu-

dals; d' aquells de poca fama deyen qu' havien trescat poch y de
qualcun suposa sou biògraf que recorregué casi tots els punts de
la terra habitada. Aquesta poesia trobadoresca, que en los gen-

res que major contacte guardaven amb la popular era escoltada

en les plasses públiques, cercava com admósfera pròpia seua les

cambres de les corts feudals, aont era acullida com una vera
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necessitat y encobcida y jutjada. Adcmés dels ajusts ordinaris

dins les corts, hi havia 'Is Puys, festes feudals d' un cardcter es-

pecial aont la poesia sols ocupava, al jiarcixcr, un lloch sccun-

d;iri. Kn quant a les anomenades Corís t/' Amor, si no arribaren

a formar una institució especial, segons molts han suposat, en
1' època dels trobadors, hi hagué qualque cosa que s' hi assem-

blava, ja en la decisió de punts teòrichs, fossen o no amatoris,

ja en la de certes tlificultats qu' oferia la pràctica de la galante-

ria, que 's sometíen a n-cl judici de persones rcputades. La poe-

sia conrada p' els trobadors era ca\•alleresca, es dir, que d' una

manera més o manco franca o convencional se inspirawi en les

idees doniinants de la cavalleria, de la qual aquell sistema polí-

ticli era cnscmps reflcctiment y estímul». «Presenta la poesia dels

irobadors com a principi de tot valor, de tota ;icció generosa,

de tota inspiració poètica, aquell' amor desinteressada, aquella

tenror sumisa y pura adhesió, la idea de la qual ha donat espe-

cial caràcter a la poesia eròtica moderna, origen a agraciades

costums socials y a \-oltes dcsfrès a apetits ben xulgars».

Hem retretes aquestes fondes y precioses obserxacions del

pros MiI5 p'irque donen una idea general molt justa d' aquella

famosissima literatura trovadoresca, glòria imponderable de la

nnstralleigua y de les Lletres humanes en general, ciuc conríí amb
jircferència 1' amor, la cavalleria, la sàtira, 1' in\cctiva personal,

política y relligiosa, que fomentí poderosanicnt la causa de la

reconquista espanyola escitant amb les seues presicanses tots

els pobles cristians a que s' armassen y acudissen a ausiliar els

reys de Aragó y de Castella contra la morisma, y que tengué

més tart la dissort d' abrassar la causa de 1' hcrogía aibigesa per

<k1í a la France del nort y a la clerguía,a la qual es prccis rego-

neixer que a-les-hores no li mancaven punts escapats, que \•enien

la nata a n-els desavenguts amb la llcy de Deu per autorisar llurs

desgavells y betlendincs, y moure avalot. Aquesta literatura tro-

badoresca alcansíí tal Horiment y esplendor en la segona mitat

del sitgle XII, que s* imposíí per tot arreu, eczisant y encati-

vant la gent grossa y la llctruda de France, Itíília, Castella, Portu-

gal y fins y tot d' Tnglaterra y Alemanya, brollant aont-se-vulla

entusiastes imitadors d'ella y fent sentir poderosament la scua in-

íliu'ncia dins totes aqueixes nacions, segons veurem més a\•ant.

,<'uant comens5 la literatura trobadoresca, aquesta rama tan

esponerosa y polent de les nostres Lletres.* ^'Quins foren els ini-

ciadors y fundadors de tal escola?

Per fretura de monuments històriclib («huiuií, <_^uim una
mi(:a a les fosques sobre a(|Ut'st punt. ATr. \'"ill(•ii-iain escriu
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(Couts ae Litt. franc. III.' Lcç. p. 87) qu'é «desde la derrería

del sitgle IX, a n-el costat de la France del nort, esveida y deso-

lada perles invasions y dolent govern, per les guerres intestines

y la rapacidat dels senyors, la France del migdia havia rebudes

lleys més dijlses y una vida millor. La íundaci<') del petit reyne

d' Arles, sustituit ben pronte p' el comtat de Provensa», la

creació dels cOiUtats de Barcelona y Tolosa, y de moltes d' al-

tres baronies y senyories y '1 casament d' Fn Ramon Beren-

guer III amb Na I )olsa de Provensa, «totes aqueixes causes» fe-

ren florir dins aquelles regions les arts y la Gaya Cüiicia. Y com
aquestes causes son de la derrería del sitgle IX, sitgles X y XI y
primeria del Xíl, llur efecte, això es, la poesia dels trobadors

havia de comensar a n-aqueys sitgles. Més esplícit es Brucc-

Whyte: diu (ib. T. II, c. XXIII) que «la llengua romana a n-rcl

migdia, de France anava desplegant gradualment després de

Carlemany fins a n-el sitgle XI, y desde '1 X son estudi venia a

ésser la recreació preferida dels nobles y de les castellanes, so-

bre tot dins la Provensa»; de manera que «devers la derrería del

sitgle XI aquesta llengua era la més complecsa y la més rica de

tota Europa •>; y després fa notar que la multi plicidat de senyo-

rius a n-el migdia de France fomenta ferm la Gaya Ciència, això

es, la poesia trovadoresca. El mestre Milà {Trovadores. P. II,

art. I) dona com a cert que a la cort de Provensa quant Na Dol-

sa (11 12) se casa amb lo Comte de Barcelona ja hi havia troba-

dors^ y es lo regular que n' hi hagués.

P.ero, repetim, quins foren els precursors? N'Ot de Moncada,
de la primera mitat del sitgle XI, qu' En Guillem de Bergadà
retreu dina sa verinosa canso contra '1 Marqués de Mataplana

dient que seria aquesta del meteix so vell antic que va com-
pondre N' Ot aiiiz que peire pausada • fos el cloqzier de Vich,

y que no 's conserva,—;l' hem de contar com a trobador.^ Fora
N'Ot de Moncada, el més antich de qui tenim noticia y de qui 's

conservin les obres es En Guillem IX, comte de Poitiers, nat

l'any 107 1. Posseïdor del comtat a n-els quinze anys, no assem-

blà gens a son pare. En Guillem VIII, piadosíssim, bon home de
tot, amich coral del gran papa Gregori VII; sinó que fou la cosa

més desbaratad i d' idees y de costums, sense fre a la llengua ni

en res, dispost aontsevulla a riurese del cel y de la terra.

Fou cap de una creuada (lioij, aont figuraren unes tren-

ta mil dones, en gran part joves, y fou un desastre horrorós en
tots conceptes, y 1' home, que tengué la sort d' escaparse 'n viu,

Uavò 'n feu un pdcnraper posarho en solfa. Famós per les seues

disbauxes y mal -s passades amb dones, compongué cansons de
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Ics scucs hcroycidats y bctlcndincs, y se mori l'any 112/. Lo que
queda d' cU dins els reculls coneguts dels trobadors no puja a

cinchcents versos que fan deu poesies. La critica no més n' hi

regoneix vuyt, sense contar el poema de la creuada, que s' es

perdut. I)c les vuyt n' lii ha: ") una que comcnsa Pus de cantar
;//' es pres talents, y es la canso de comiat que dicta tot partint

cap a Terra Santa, capdillant la creuada; ^^) una altra aont diu

que no parlaríl d' ell, ni d' un altre, ni d' amor, ni de jovent ni

de c ip altra cosa, y així es tota la poesia; <-') y Us sis restants

son amoroses: quatre de tan lúbriques, que no hi ha cara, per po-

ca vergonya que conser\•, que les resistesca, y les altres dues aont
surt 1' amor cavalleresca, un poch massa acadèmica y conven-
cional, caracteristica de la literatura de's trovadors (Vid. Fau-
riel, ib. r. I, c. XiV).

Fonch aquest comte cl (jrimer trobador: Tot sembla indicar

que no.

Kl mestre Milà ( Irovadores, P. I, a. 4, p. 39 et s.) diu qu* En
Guillen r//<?í/;vz en ses poesies un refinament qui no s' ave gens
amb la cualidat d' inventor de /* art que conrazui, y que adornés

d' ell //' hi havia d' altres de trobadors la derreria del sitgle XI.
Villemain (Cours de litt. Franc. II T Leç, p. 8Ó-89) poch abans
de parlar d' Kn Guillem y referintse a la poesia dels trobadors y
predicació de les creuades aont aquells prengueren tanta part,

diu: ^el primer gran servici de la llengua moderna, la primera
acció poderosament popular eczercida per ella se refereix a n-el

comensament de les creuades.». «Fou llavò que's varen veure per
tot els grans predicadors que removien els esperits, servintse de
1' idioma nou. Dins el migdia, moltes obres poètiques havien
precedit 1' adveniment de 1' elocuència. La gran revolució de les

creuades multipiic.l '1 nombre d' aquestes obres, però no "n mu-
dí '1 caríícter relligiós y profà ensemps. l'n creuria, llctgintles,

qu' entraven dins les creuades tantes d' idees mundanes y frívoles

com d' entusiastes y severes. Jo vull retreure aqui 1' anècdota
d' aquell cavaller qui se 'n wa a la creuada per trobar més fàcil-

ment una (lama cjue li costava pena veure dins son castell, A(]uest

fet... en recorda altres mil y indica 1' esperit general de la poesia

dels trobadors.-»

Ara bé, com la predicació de la primera creuada comen-
sà devers 1' any IO90, si acpiesta predicació multiplica el nom-
bre de les obres poètiques del migdia y si aquestes precediren tal

predicació, resulta que la poesia trobadoresca comensí lo manco
en la segona mitat del sitgle XI y per consegüent no fou \\x\

Guillem de Poitiors el fundador de tal escola ni el primer dels
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trobadíM-s. Del mcteix sentit son Hruce W'hyte (f list. des Lang.

Rom. 'I'. 11, c. XXIIII, p. 175-177) y Mr. l-'auriel (ib. 'J". I,c. XlVj.

Bruce Whyte fa notar amb gran justesa que les poesies d' En
(iuillem, encara ciiie pobres d' enginy y desprovistes d' imagi-

nació» «tant les eròtiques com les didííctiques, no son inferiors a

les nií^'S notables dels seus sucesscrs per l'invenció mètrica y la

correcció d' cstib>. «.líls noms tenen les meteixes terminacions y
apócopes»; «els verbs tenen les meteixes flecsions regulars e

irregulars». «Aquest ilustre trobador apareix com un mestre

consumat en la versificació, així com Uavo 1' entenien, això es,

com a vcicle de la música. Ses rimes son complicades, arreu

justes, y son estil es tan fàcil y llenegadís, que fa l'efecte d* unes

efusions naturals de la conversa ordinària. Això no més, suposa

un hííbit ben \ell. Ara demanam si es possible admetre nu' una

revolució tan completa dins l'estat d'un simpl'i patuès l'iiaja po-

gudi realisar una persona tota sola, per alta que fos la seua ca-

pacidiít, y tïns y tot dins just un sitgle.^ Xo se tracta de sortades

inspiracions que sobrevenen cop en sech a un poeta en moments
d' inspiració: son progressos sustancials diTS el sistema d' una

llengua. Això suposa coneixensa dels principis de la gramàtica,

de la naturalesa de 1' armonia mètrica y la pos-ibilid^t d' i-ddp-

tar la llengua a les divisions cromàtiques de la música. Dubtim
ferm si'l mcteix Dante, amb tot son geni creador, hauria poguda
dur a cap una tasca semblant. Per r.cabar, tot quant coneixem

del comte de Poitiers rebutja aquesta hipòtesis; ell no tenia lle-

guda ni '1 gust per una empresa així. Governant dues províncies

tan vastes com el Foitu y 1' Aquitània, les més avalotadisses de
la France meridional, 1' havien de tenir ben impedit sos devers

públichs. Ell fou endemés el llibertí més cap-esflorat d' aquell

sitgle. Les poques obres que 'ns son arribades d' ell no li acusen

cap superioridat intel•lectual ni cap imaginació polent ni cap es-

perit filosòfich».

Mr. Fauriel vé a dir lo meteix, y encara hu reforsa,

dient que «tot quant sabem» -d' En Guillem «no 'ns fa veure un
poeta, y àduch manco un poeta original» «Aquesta sola obser-

vació bastaria per demostrar que '1 comte de Poitiers no poria

ésser el primer dels trobadors». Diu més avall que dins les

poesies d' ell hi veu «diverses alusions a n-el sistema poètich

dels trobadors, alusions qu' obliguen totes a suposar aquest sis-

tema organisat y amb auge temps enrera» de quant el comte es-

crivia. Ademés fa notar qu' ell no va escriure en sa llengua mater-
na, que no era la d' Oc, sinó el ^í'zVííí-'/, una variedat del nor-
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mant, C^') això es, un dialecte de la llenyua d' Oïl, que 's parla-

wn a n-el Poitu, lo fcu comtat, y tan rlifercnt de la llfníjua d'Oc,

que 'n Pere Cardinal, famós trobador del silgle XU, dins yna de

les seues cansons a n-cls cjui no '1 s' escoltaven y feycn com que

no entendre'l, per significar que no parlava emhuy.it, y que, si

no I' entenien, era que no volien, els-e dcya: ^noii f>arli norvtan

ui pe'ttav\• .
'^2) ;Coni s* esplica que '1 comte de l'oitiers no escri-

gués cnpeiíai'i, sinó en llemosí^ en la nostra llengua? Sols se com-
prèn dient que dins la llengua d' Oc y entre la gent polida feya

algun temps (jue era nada l;i ])oesia trovadoresca, (lu' havia

crescut y crescut, arrii)ant a posarse de moda, no sols dins les

terres que parlaren aquesta llengua, sinó dins les x'eynades com
el l'oitu, fms a n-el punt d' adoptaria com a llengua literííria

aquells y tot que no la parlaven. 7\queita es l'csplicaci^') que do-

na de tal fet ^I^. Fauriel, y trobam que es 1' única acceptable.

No essent donchs el comte de Poitiers el jirimer trobador

que hi haf;ué, y essent les seues poesies de la derrería del sitgle

XI y de la primeria delí XII, resulta que la poesia trovadores-

ca, això es, 1' escola lírica de la nostra literatura data lo manco
de la segona mitat del sitgle XI.

Ara per més cliredat y deixar la cosa ben clavetetjada,

presentam una taula de tots els trobadors de qui hi ha notícia,

aboldronats per regions o escoles, indicant 1' època en que flori-

ren, fins allíí ont se puga. Hem formada aquesta taula dcmunt la

([ue presenta Mr. Raret dins son estudi ja citat f^cx 'Ironhacionrs

et lenr infiucnce snr la Htterature dit midi de t Fíutope, e. II, p.

64-G5, rectificada y ampliada ferm amb lo qu'hem pogut treure de
Los Trovadores del gran Mil5, D Histoire de la poèsie provença-

le de Mr. Fauriel, La Historia Política y Literària de los Tro-

vadores (Madrid, x^J^-jg) d' En Victor Balaguer, el Chausonier
proiensal iV Vm Bernart Amorós qu' acaba de ]niblicar dalt la

meritissima Reviie des Langues Romanes de Montpeller lo roma-
nista E. .Stangel (T. XLI-iSgS-p^g. 349-380; T. XLÍI-1899-p.

5-43; 305-344; 500-508; T. XLIII-1900-p. 196-214; T. XUV-
1901-p. 213-244; 328-341; 423-442; 514-520; T. XLV-1902-p.
44-64; 120-151; 211-275) y I-cben nnd U'erke der Troiibadonrs

(Leip/ig. 18S2) del meritissim Dr. Fedcrich Diez. Per aclarir a

(Sil Vid. Me. Kallol, h'crhar/ies sur les formes c'/"""/"'''/^-» • Paris. 1830. apt

Dicz, ib. Dom. franc. p. 1 1.1

(82I Ap.;Mild, '1". IV, í)i. de laí Icug, rom. j). 120; T. II, Trovadores, I». 11, not-

7. N' Albert de Sislcron no posa el l'oitu entre les terres catalanes (íjasciinya

Procnsa, Llemosí, Alvernya y Vinnès), segons vérem més amunt, art. VI, p. 254.
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n-c quines rc<^iüns pcrtciícixicn els pobles cld luiixcnicnt tlcls

trobadors, ens som servits del Nouveaiix D'ictionatre de Géogra-
pliie Universelle par Mr. Vivien de Saini-Martin. Paris. iSjç-

çò, y de 1' Atlas Universel ft classique de Gèograpliie ancienne,

romaine, (ül Moyen Age, moderne et r.oiiteinporaine per MM.
Driuux et C/t. Leroy, París. iS^j. D' aquells trobadors que no
hem pogut aclarir aont ni devers quant nasqueren, posam les

inicials dels autors d' ont hem tret llur nom: son aquests. V. B.

(Victor Balaguer), M. (Milà y Fontanals), B. A. (Bcrnart Amo-
rós). B. (Baret), V. fFauriei;.

TfíUüA DEUS TROBADORS
COmPARTlTS PER REGIONS

liscola Ueinosiíia

Bertran del Born: „at d=ver;i'any
ii4'j; iiiLïi't ca 1195.

Guillem de St. Gregori: je mit-

jan sicg-le XHl.

Gaucc'lm Faidit d' Lzerch^-:
da la 2.* initat U:l XU.

Albert Marquès. B.

Aimeric de Sarlat:cieiaUen•enaiiel
XU V primeria del XIII.

Elies Caireüs de Sirlat: deiaa.a
iiiitat d::! XII y primeria àz\ XIII.

Bernart de Ventadorn. iie la 2.a

mitat del XU
Gui d' Ussel: j, la ^.^ mital del Xll.

1 luch de St. Cir: de la 2.» mitatdcl
XU y prim:ria del XIIl.

Gausbcrt de Puvcibot: . i i.a

del Xlll.

Guírau de Borncll: de la 2." mitat
del XU y primeria del Xlll. .

Guirau deSalignac:—B.

Huch de Bachellería: deladerreria
del XU y primeria del Xlll.

Bertran de St. Feliu: — B.

Mateu de Ouercv: de la 2.^ mitat

del Xlll.

Guillem de Limoges: -\ . B.

Maria de Ventadorn:

—

V. B.

Pere de Maenzac:

—

V. B.

Bertran del Born, fill: deladerreria
del Xll y primeria del XIII.

Ebles de V^isel: —V. B.

Juan d' AubuSSÓ:' de la i." mitat del

XIII.

I3ertran de Gordon (Ouerev):

—B. .'\.

Diodes de Carlús:— V. B.

Fcuyer de 1' Isla: --V. B.

Lanibertí de Benazet:

—

V. B.

Pere Durban de Montagut:—
V B.

Kscola de Gascunya

Cercamons: de u i.» mitat dei xii.

MarcabrÚ: de la i.a mitat del X!l.

Pere de Valeira: de la t.» mitat dei

Xll.

Jofre Rudel: de mitj.an Xll.

Arnau Daniel de Riberac: de la
2.^* mitat del XII.

Polies de Barjols: de la 2.^ mitat dei
.XU.

Saill dewScola,deBergerac:—B.

Ramon Jordà: mort devers 1206.

Girart de Calansó: de la 2.» mitat
XII y primeria del Xlll.

Arnau de Marvell: de la a.» mitat
del Xll.

Aymerich de Belenoy; de la 2.»

mitat del XII.

Aymerich de Belvezer: mort de-
vers 1264.
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Bertran ile Ka\•cgnac: jci temps
tic Jaume I d' AraK'..

(laubert Amicl:— H.

Ciuillcm de la Torre Blanca:

— B.

Bernart Arnau d' Arma^rnac:

-V. B.

1 luch de Pena, de devor« X^cn

— V. B.

Pere do Bcrgerac:— \ . B.

Bisbe Bazas: — \'. B.

Bernat de Fenzenac:— \'. B.

La dama de Castelnou: de^itjàn

Garau de Luc: de \a 2.:» ...itat uci

XII.

Garau de Salignac: úcí xni.

Ramon de Castelnou: ,ie la j.a ,„,.

ut del XIII.

Pere de Castelnou:—B. A.
Almens de Castelnou:—W B.

Arnau de Comminges: —\. B,

Klionor d' Aquitania: .ic la a.» mi-

taldel XII.

Escola d' Alvernha

Pons de CapdoU: ud xii. uso-ngo.

Pere de Vernega:dei xii.

•Guillem de bt. Didier: iioridLus.:
a 1185.

Robert I I Allí d* Alvernha:
mort l'any 13J4.

Bertran de la 'lur: ,„or. devers 1170.

Robert, bisbe de CIcrmont:
mort devers 117(1.

Pere Pellisser de Marcel: mortdc-
vers I t7o

Peyrols de Rochafort: n.at cu ns.:

I^ere de Maensac: „„,rí .invers w?»

Pere Roger de Clermont; de la
j.* niitat del .\ll.

Guillem Adhemar tle Marxis:
mort devcis 1190. .

Gavaudan lo vell: dr u ..a n.itat dei
Xli.

Pere d' Alvernya lo vell: ^u,„e„.
ta a la 1.» mitnt del XII y ne mor 1' any
1214.

Bertran d'Aurella: ,,,5.,a8o.

Pere Cardinal, de \'ellac: „at de
ver< 114). iiuift d'yers 1330.

La Dama Castelloze:—B.

(iari Lo Xegre.do Xeillac: — B.

Lo Monjo de Montaudon, de
vdra .\unllac: de la 3.* niitardet Xll.

Lo Vescomte de Turena: — B.

Guillem de Lebrun de l^uv;—
\'. B.

Galceran de St. Didier: de i.i .. •

inil.U dol XllI.

.\sti.rg d' Aurilac: de mitj.-ii.xiii,

Escola tie Rodes

Deudes de Prades de Ruerga:
mort deveri 1313.

Lo Comte de Rodes: ,„ort dever-
1213.

Huch Brunet: de la 3.3 mitat del Xll.

Bertran de Paris de Ruerga:
darreria del Xll.

Perdigó: d- la derreriadel Xll y piimeria
del Xll!. •

Bernart Sicart de Marvejols:
del sitKle XIU.

Guillem Adheiiuii uc .\larje-

VOJs: de mitjan sitglc XUI.

Escola de Tolosa

Guirau lo Ros: de u Limitat del xii.

r ere V ICiai. n^t en tr75 mort en 1115.

Ramon lo Pros: „,ort devers 1335.

Aynieric de Pegulhan: de la de-
iTi-na llei Xll y uniu ri.i del XIU.

Guillem Amelier: de la i.a mitat dei

XIII.

Nadal de Móns: de i:. ^.^ ...i. .t .1.1

Xlll.

Azamar lo Negre: de la .>> m.t.it dci

Xll V primeria del Xlll.

Ciuillem Figu-res: ,3,5.1380.

Izarn, l'inquisidor:—B. et \\B.

Arnau de Pl.igues: dei xiii.

Gari d' Apehier: dei sit^iexii.

joyat do Tolosa:— V. B.

Lombarda do Tolosa:

—

V. B.

Pore Ramon de Tolosa: 3.a,njt,„

del Xll.
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Pere Camor: je u i.a mitat Uci xiii.

Pere Guillem de Tolosa: dc-ixiii.

Rot(er Hernart de Foix: ^e la a.a

miuit d-1 XIU.

Guillem d' Albi:—V. B.

Faydit de Belest:—V. B.

Iluch Descura:

—

V. B.

Guillem de Durfort:

—

V. B.

Ramon de Durfort: V. B.

Pons de la Garda: dd xii.

Amorós d' Auluc:—B. A.

Kusfenim Durie de \'alentines:

—B A.
Gingo de Cabanes:—B. A.
Aicart del Fossat: —V. B.

Ricart de Tarascó:

—

V. B.

Escola de Xarbona

Ramo/i de Miraval: de 1.1 2.» mitat

del Xll y primeria del XIU.

Guillem Fabra:—B.

Bernat Alahan: \^. B.

GuiraU Riquier: „aten 1250, mort en

1294.

Arnau de Carcasses:- -V. B.

Escola de Montpeller

Guillem de Balaun:—B.

Adelayda de.Porcairargues: de
la 2.a mitat del XII.

Pere Rotger de Mirapeix:

—

B. A.
L' anònim autor del poehia

sobre la presa d' Almeria:
de la 2.^ mitat del XII.

Escola de Bezers

Ramon Gaucelm: „aten 1200. mort
en 1230.

Guillem de Bezers: mort devers 1209

Folquet de Lunel: deixin.

Bernat d' Auriac, mestre de

Bezers: 2.a niitat dcl Xlll.

Matfre Ermengau: de la 2.» mitat
del Xlll.

Escola de Provensa

Raul de GaSSin: de la t.» mitat del

Xll.

Bertran de La Manon: ,„ortdevcr»
1159.

Rambau d' Orange: ..5^. „„„ ^„
1173.

Albertet Sisteron de Blacatz:
del sitgle Xlll.

Gui de Cavallon: „,ort devcrsia.o.

F'olquet de Marsella: nat devers
1 1 60; mort en 1 33 1.

Rambau de Vaqueiras: ^ort de-
vers 1207.

Durant de Paernes, comtat
VeneSSl. mort devers 1229.

Bonifaci de Castellana, de prop
d' Arles: dci xiii.

Guillem de Müntagnagut:ae mit-

jan sitgle Xlll

Clara d' Andusa: V. B., F.

Ricart de \0Ves: mort devers .270.

Cadenet, de Forcalquier; deia
derreria del Xll.

Ramon Ferraut de Xice: de la 3.

mitat del XIU.

Jofre; de Luch:— li.

Ancelm del Monestir:— B.

Bertran de Pezatz: — B.

Arnau de Contignac:—B.

Guillem d' Hyeres.

—

V. B,

Paulat de Marsella: dei sitgie xiu.

Guillem de Bargemon:—B.

Rostang Berenguer de Marse-
lla.— B.

Huch de Lubieres:— B.

Pere de St. Remí, devora Avi-
nyó:—B.

Bertran Carbonell de Marsella:
de la I.» mitat dcl Xlll.

Guillem d' Amalrich:—B.

Raul Bistors de Arles:—B.

Lo Monjo de Montmajor:—B,

Bertran d' Avinyó: del xui.

Bertran del Pujet:—V. B.

Diacats. 1200-1230.

ijiacaSSet. mort devers 1300.

Ramon Berenguer V de Pro-

vensa: de la i.a mitat del XIU.

Granet: de la 2.» mitat del xui.
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Gui de Falqueis de St. Gil (Cle-

mt-nt IV, papa): jd -iigie xiii.

Comtessa Beatriu, ae la i." mii:u

clcl Xltl

Durant de C.irpentríís: \'. H.

Garscnda de Sabrdn, esposa de

N' Anfós II de Provensa:
m.irt 1" any uog.

Guillem de Bauci, príncep d'

( )range: ,lc J» derreria de! XII y pri-

meria del Xlll.

Guillem Raynols de Forcal-

quier: derreria del Xll y prinicrln del

Xlll.

Guillem Boyer do \i?;a: s ,i. ( ,.

rolo 11 de PrtivciiRn.

Palazis de TarabCDii.a^isiígicXUi.

Tomiers de Tarasc•'ín: jci mcteix

sittjlc.

Pere Bremón:—V. B.

Pere ile Tols, d' Arles:—V. B.

Pons de Montlaur:

—

V. B.

Ramon de Latorr, de Marsella:
2." initat ikl Xlll.

Ramon d' Arles:—V. B.

Bernat Arnau de Monteuc
aprop d' Avinyó; del sitglc Xll.

Ebles de Signa:

—

V. B.

Guillem d Andusa: —V. B.

Pere del Villar:—V. B.

Arnau d' Entrevenas:

—

V. B.

K-scolr» i!e Viena

( )tgcr de SL. Don.lL: nu.rt devers

ii'..'.

Folquet de Romans: ,„orí devers

Comtessa de Die: demitj.-iiisitt;iexii.

Guillem Migret: jc la a.'» miut dci

Xll.

Arnau (iuillem de Mansan: dcU
3.0 initat de Xll.

Escola cntal.-ina

(^t de Moncada: ,... ;, . .• ,.,,,, ,i,,.i

iitgie XI.

Berenguer de Palasol, tlcl Ros-

selló: floria mitj*'i Xll.

Anfós II d* Aragó: „a.en 115a; mort
cii 1196

Pons Garau de Cabrera: de u 3.»

initat del Xll.

Guillem de Cabestany, de prop de

Perpiny.i: de la 2.'* initat dei Xll.

Guillem de Bergadà: dcu 3.» miint

del Xll; mort cu 1113.

Ramon Vidal d>' Besalú jdaa.»
mitat del Xll y priiu.•.ria <icl Xlll.

Arnau Sabata: j-: a j.* mit.« dei xii.

Pere II d' Aragó: nat dcven 117.

mort on 1313.

Arnau lo català: del temp-s del rey

l'n laiiine I.

(iuillem de Cerx-era: i , ,..,„„. ,|..

meteix rey.

Pons d' Ortal'a. je pr..p d' Kin». a«p .

ca iiic-Tta.

l'romit de Per[nny5: jd.» uerre-

ria del Xlll.

Guillem de Mur: <ici temps dd rcv
Kn Jaiiiuf 1.

Oliver lo Templer: j^ m-uiMcmps

Serverí de Girona-: revnat de íaume
I y l'ere lli.

Pere III d' Aragó: „,„ri y a„y ^sj.

Pere vSalvatge; r-ynat d' Kn Pcre lli.

Amaneu deS-Esc.ls: reynats d' Kn
IVii- lli y d' Kti Jaume II.

Pere Duran: — M.

Bernat de Tot-lo-mon: del xii.

Bernat de Prades: de la a.» mitat dei

Xll.

Bernat de la Font: je la mcteixa
i'poca.

Frederich de Sicilià: ,ic la dcm-na
del Xlll y primeria del XIV.

Pons 1 luch IV d'Ampurics: dei

temps de 1' anterior.

Pons Barba: «eynat de N- .Vnfós 11:

1 1 5 i- 1 196.

iVlOleta: de U metoíxn bpoca.

Guillem de Ribes: dei meteix temps.

Guillem Pere de Casals:

—

V. B.

(nii tle Cabanes:— V. B.

B. Ramon Lull, de Malhu-ca:
11.1t en 1335; mort devert 1315.
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Fr. Bernat \'idal: jd xiii.

Parasol: ,iei xiii.

Pau de Bellviurc: jd xi\

.

Ramon Muntaner: .1

del Xlll y j.a del XIV.

Ivíoss. Jordi l•'ebrer del Rey:
<lel temps de Jaume I d' Arai{ó. En Milà
('1 roTittlores. P. III, a. 18-16, n. 2, p. 463}
soateii i\\•'- • ' • • ' '.robador.

TROBADORS DE TERRES ESTRANYES

A bA übEHGÜA D'OC

D' Itàlia

Albert de Malespina: de la 2.» mi-

tat del XII.

Sordcl de Mantua:dcia i.» mitatdci

XUI.

Lanza: ^.^ la 2.^ niit.it del Xll y primeria

del .XIII.

Nicolau de Turin: jcixiii.

Bonilaci Calvo, genovès: de laa.» nii-

tat del Xlll.

Parseval Doria: j,.i xiii.

BartomeuZor/ i, 1 .
.- . , . ^ jei xiii.

Laniranc Cigala, de üénova: dei

XiU.

La dama Guillema: jei xui.

LambertiBualcUo: aei xiu.

Jaume Grill: j^i .xiii.

Pere de la Caravana: dci xiii.

Mestre Ferrari, de Ferrarà; de la 2.a

mitat del XiU.

Pau Lanfranch de Pistó va: nei
Xlll.

Dante de Maiano: dei xiu.

De Poitu y .Saaionge

Guillem IX, ^omte de Poitiers: ii.at l'aif/

1071; mort en 1127.

HDleS, vescomte de Vciitaciorn. nat eu luc-,
mort eii ii6o.

Savaric de MontUeÓ: je la derreria
del XII y prií.ieria del XIII.

Renaut de Pons: — B.

Ricart de Barbezieux: de la 2.* mi-
tat del Xll.

Tibau de Xazons, de Ludun:-B.

Jordà Bonell:—V. B.

Pere de Bussinac:— \'. B.

KlCart 1, comte de Poitiers: de la 2.<' mi-

tat del XU.

D' alia dessà '1 Loire

Ebles de Sanche:— \'. B.

Guillem de Briars: deia primeria del

Xlll.

L)e Navarra

Guillem de Tudela: de la primeria
del Xlll.

\"altierra: (Vid. Menend. Pelayo, Aiitol.

T. VII, p. CCLUI.

Amescua: rvid. ei.i

-Vragonesos

?ylarti Garcia: (Vid. Miií.,obras,T. ui,

p. 209.)

Moss. Rodrigo Diez:(Vid.eiimd.ib.

Moss. Navarro ^id. ib.

De Castella y regions veynades

Rodrigós:— i\I.

Pere Espanyol:—M.
Garau de Tolosa d'Espanya: —

V. B.

GuOSSalbo RoSSitz: de la derreria del

XII y primeria del XIII.

Anfós X, lo Sabi, de Calella: de la 2.*

mitat del XIII.
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TROBADORS QUE NO HEM POGUT TROBAR

D' ONT EREN NI EN GENERAb h ÈPOCA
"

PRECISA AONT FüORlREN

IJcrnat Marti:— B. A. .

Bernat de la Sala: u\.

Cüdolet: ,:^ Ui j.a mital dd Xlll

Ksperdut: id.

Esquilla: id.

(jiiiUem de Ramon: id.

Joan Lag: id.

(jaucelm Estuga: id.

(luillem Gaudi: id.

Pere Husch: ac i.-» i.» mitataei xiii

Pere Imbert: id.

Pere Miló: id.

Pere <le la Mula: id.

Pere Torac: id.

Ramon Mundet: id.

Ramon Salas; id.

Pere Üugau: id.

Alegret: id.

Ramon Rascas: id.

Faurcl: B. :\.

Savarich el Prebost: id.

Pale.stort: id.

Isuart/: id.

Pomairol: id.

Luíiuet Gatçlús: id.

Calega Pan/a: id.

Ricart Bonamel: id.

•Simó: id.

Chardó: id.

Bertran Arrand: id.

s. li." Peironet: id.

(iuionet: id.

Rofin: id.

L' Ancelm: id.

La dama l•.scarronha:—M.
Augier: ,le mitjan siule .\U. V. 1!.

Aimar jordans: id.

.id. Albert Cailla: id.

Aieandri: id.

Aimerich de Rochafica: id.

Pere de Montalbert: it^.

Austant de Segret: V. B.

Arnau d' Acangé: id.

Arnau de Brancaleó: id.

Bérnart de Baisscll: ac hi .» mitat

del XU. id.

Iselda de Capui6:acixu. id.

Isarn de Re/ois: íd.

Isarn Marques: id.

Juan Esteve Beticrs; id.

Joan d' Aguillen: id.

Garau de Tintignac: '

Guillem d' Avepol: id.

Pere de Corbiac: id.

Pere íïuillem dcLucerna.

Aquesta taula de noms tota sola basta per provar 1' estraor-

din.iria importííncia y gran trascendència de 1' escola trobado-

resca)- l'influència que i)er forsa havia d'ec/ercir dins tota la cris-

tiandat. Aquesta taula tota sola n'cs un argument incontrastable

y perentori.
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Ara, pjr íuabatall, posarem de tots aquells trobadors quins

foren els de cap de brot, els caporals:

Velostaquí: De /' Escola lleinosina: iiertran del Btjrn, com-
te d' 1 lautefort, afiblonat, sempre en guerra amb sos veynats, te-

rrible satírich, famosíssim per les S-;ues invectives, tal volta el

més t^ran djls trobadors; Beriui^ d: Veníadom, fill del forner

del W'scomte de Ventadorn; enamorat de la Vescomtessa, fogí

y visitcl Ics corts de No^mandia, Inglaterra, Tolosa, Provensa,

lísp mya y Itàlia, acabant la vnia dins una cartoixa del Llemosí,

aont s' era fet monjo; Gnirau de Bornell^ considerat com el més
insigne de tots els trobadors. ^) De l'kscola íiascona: Marcaòríi,

gran satírich, \'isita les corts cristianes de dessà 'Is Pirineus, es-

pecialment la de Portugal; Arnau Daniel, considerat dvl Dante
com el príncep dels trob idors (X'^id. Divina Contniedia, Purgat,

c. AXFI); Arnau de Mervell, en concepte d'alguns, més notable

que 1' anterior. ^). De i.' escola -d' Alverxva: Pere í/' Alvernya,

fundador de la nova escola trobadoresca, rafinada, acadèmica,

palaciana; \•isita les corts de Castella, Xorm tndia, Provensa,

Xarbona, Mel_;^ucll y moltes d'altres; Pere Cardinal, gran amich

dels revs d'Aragó v dels comtes de Tolosa, satírich notabilíssim;

Peyrols de Rochafort, poeta de rassa; lo Monjo de Alvntaudon,

gran trobador; com home de mon, de primera; com a monjo,

profitós temporalment p' el seu monestir; en quant a costums,

una calamidat. '^j De l' escola de Rodkz: Huch Brunet, ^i De
I.' ESCOLA DE Tolosa: Pere Vidal., Aymeric de Pes^nl/uí. f) De
l'escola de Narh )Na: Ramon de Miraval y Guirau Riquier,

tots dos de grin anomenada. S) De l' escola de Bïzers:

Matfre Ernieugau.^^) De l'escola de Navarra: Guillem de

Tudela. ') Dels italiaxs: Sordel. )) De l" escola oh Proven-
sa; Fúlquet de Marsella, de gran delicadesa d' esperit y elegàn-

cia d" es'il; amich del rey Ricart cor de Lleó, Anfós II d' r\ragó.

Anfós \"ll de Castella, lo conte Ramon V de Tolosa, Barral de
Baux, Senyor de Marsella; .després se feu monjo del Cistell y
arrüià a bisbe de Tolosa; Rantbaii de Vaqneiras: la poesia '! feu

tot un personatge, ben notable per son enginy y gran originali-

dat, rebut amb paumes d' or dins les corts de Provensa y sobre

tot dins la de Bonifaci de Monferrat; se enamorí de Xa Biatriu,

germana d' aquest, y amb ell se'n ana a la creuada de I202, que
conquistí Constantinopla, y li donaren un feu dins Romania,

aont morí dex-ers 1' any 120/ batallint amb los Turchs y Búl-

gars. •) De l' escola catalana: Guillem de Bergadd, desenfre-

nat y lúbrich fins al derrer estrem; per la sàtira, casi tan nota-

h\ç. com En Bertran del Born; Guillem de Cabestanv; Ramon Vi-
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(ial dt- •^Bt'snlií, aniich iL•ls reys d' Aragó y Castella, \•isit.1 totes

les corts <i' lí^p.inya y del mis^dia de l'rance, distingintsc lerm
com a po-'ta narraUu, autor de la primera gramàtica y poètica

de la nostra llengua, /a Rasos de trobar; S<crveri de Girona; lo

B. Ramon Lnll, fanosíssim per les seucs rimes rclligioses, però
m^lttssim méspjr la seua prosa estupenda-, perla cual resulta un
dels mi í grans escriptors ile I' K lat Mitj.i, no sols rli is It noitra

liteiatiiiM, fiiii ') dins tot.i la d' Occident.

^ 7. Aniiguedat de I" escola poètica calalann.

A Li taula de trobadors que presemtam, ja lui \ r)í>, I" escola

catalana, tant per la c mlidat com per la calidat, ocupa un lloch

culminant, y demostra carament que Catalunya no romania
gens enrera dins aquell grandiós y gloriosissím moviment lite-

rari que 's desplegà dins els territoris de la llengua d' oc a n-els

silgles XI y Xll.

Y ara hem d' afegir que '1 conreu de la poesia dins la regió

catalmn, molt lluny d' ésser just un eco y resultat del que tlu-

ya tanta de forsa dins el Llemosí, la Provensa y Tolosa, era an-

terior a la smitosa influència' literària que d' allà sens dubte ens

va x'cnir, principilment amb motiu del casament d' l•.n Ramon
Berenguer III amb Na Doisa de Provensa. Vetaqiví algunes pro-

ves y arguments de tal anliguedat. 'M L' eczistcncia de la can-

so o tonada de N' ()t de Moncada, de la primeria del.sitgle XI,

a ne (]ue aludcix lín Ciuillem de IL-rgada (ap. Milà, Oòras T. VI,

Oòs. sobre la pocs. pop. p. 59J, dient cjue la va compondre ainz

(]ue peíra pausada
\

fos el cloqner de F^í//, que, segons vérem
més amunt, fou construit abans de I' any 1038.^) En Milà (ib.

p. 51 et ss.), parlant d' uns himnes llatins de la mort del comte
l^n Rimon Borrell lli, ocorreguda I' anv 1018, y dil Cid Cam-
peador^ y per lo tant del sitgle. XI y primeria del XII,

visiblement composts a Catalunya, diu: «devers la meteixa

època que se componguercn acjueixes cansons se desplegà
1' us de la poesia xulgar, nada del conreu de la llengua

moderna, amb els himnes y narracions piadoses». ^W'^l Plany
de Sia. Maruí, mencionat més amunt, el trobà 'I P. Villanue-

va dins un manuscrit de V iglesia d' Àger, antiquíssim. En
Milà (ib.) el califica d' anterior a n-el sitgle XIII, y el dona com
csclusiu de la regió catalana. lli ha ademés el Plany de Si. EsterCy

(|ue '1 P. X'illanucva troba tambc dins un manuscrit antiquíssim

de la meteixa iglèsia d' Àger, y que 's cantava antigament en la

Seu de Vich, lo meteix que a Agen y Aíx de (lascunya, si bé
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amb xariants dels dialecte gascó en aqueixes ciutats. Lo manco
hi ha c|u.s considerarlo acHmatat a Catalunya.'') VA gran Milà (ib.

T. \'I, Romancerillo catalan, Prelini. a. lli, p. 200j, tractant de
la poesia vulgar catalana y de 1' època en que comens.i, diu que
«de la derrería del sits^de XII tenim ja proves de qu' eczistía una
poesia popular lírica, y n'hi ha moltes de que continua en los sit-

gles posteriors». ^) Lo benemèrit Amador de los Ríos, gens sospi-

tós de parcialidat a fax'or de la nostra llenyua y literatura, en la

scua.'\niportc\nt //isforüz criíicd de la literatura espoíiola (Mi\-

drid, IS61-65, r. II, c. XV, p. 284) diu que la conquista de Tole-

do (10S5) f-apresiirò el 110 dudoso y vistble descnvolvimiento de los >

romances haòlados en la península;...-» ibroto en la Espana cen-

tral el que ha merecido por exceltncia nombre de castellano;

mostrose en la oriental el que lleva el titulo de catai.an....;jv snr-

gió en la occidental el deterniinado con el de gallego. Tnvieron
todos diversasramificaciones., y 'iODOSi aspiüaron a lograr desde

SU INFÀNCIA RKPRESENTACIÓN VERDADER AMENTE LITERÀRIA.» V a

n-el T. III, c. IX, p.*458, parla de <'.(l enipeno^x'-constantf» < de los

catalanes desde los tiimp.os de Berenguer I, conde de Provenza.,

(primeria del sitgle XII) en crear una poesia nacional.» Y al-

gunes reixes més amunt y referintse a X' Animós X lo sabi^ de
Castella, y a 1' eczemple que poria seguir per millorar la poesia,

escriu: «Notabfes cran en verdad los que e)i las regiones orieuta-

les de la Península, donde se haiua 'okmado v cam'inap.a a su per-

FECCiòNAMiENTO llit roniauce distinto dei de Castilla, le ofrecian

insignes cultivadores de la poesia;-» y tres planes més avall diu

que '1 rey \ín Jaume I «.logró dar a la poesia y lengna catalana-»

&con<iidtrable inipnlso-f>; y parla del «completo desarrolloy> de Ics

seues <íformas lirico-ernditas, que recibian mas iarde los poetas

de la cort-' de Pedró II[»\ y cinch p anes niés avall diu que <s.en

el moniento en que expiraba la musa de los trovadores, cobraba

inayor virilidad la de los catalanes-».

Recomenam a n-En ^lenendez-Pidal que desnòs y remuch
bé aqueys passatges d' En ]^Iila y de N' Amador de los Rios.

Estaven ben l'unv tant un com 1' altre de somiar ni sostenir la

barbaridat qu'aquell estampa dins son famós article de, 15 de de-

sembre, de que 'Is «poetes catalans» de la derrería del sitgle XII

«encara no sabien escriure sinó amb u'^a llengua estranya», an-

tes afirma lo benemèrit Amador que «desde la seua infantesa»

«el català» «aspirí» a conseguir «una representació verament

literííria» y que desde la primerja del meteix sitgle XII traballa-

ven els catalans de bon deveres per «crear una poesia nacional»

qu' es tot lo contrari de lo que En Menendez-Pidal \'a escriure
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.1 i.i hcbct'ona, sense con^inarsc a i )cu ni a Santa Maria, y
per /e-r 71// p/tifff a. n-cls nienja-catalanislcs del pran carronya
£/ I///parcial. Per boca de X' Amador de los Ríos parlava la

xcritat històrica; per la d' l'^n Menendcz-l'idal parla la passió

política, que en matèries literàries no scr\eix més que per fer

doys. Donchs aqueix senyor que tant retreu y pitndcra contra

'n Massó y Torrents i'autoritlat d'I^^n Mil.i, prcsentanlia com ina-

pel•lable en matèria de poesia popular catalana, y nosaltres hem
de confessar que no estam gayrc lluny do considerarichi, tan-

tíssim es el pes i|ue li regoneixem; donchs a veure l^n Menendez-
Pidal com se 'n desfà d' això que diu 1' escels Milà y hontanals

sobre I' antiguedat de la poesia catalana. \\\\ xeur.'í com salva
1' autoridat del gran mcí-tre, ímib la cjual prctrn baldar Hn
Massó, y com salva aquestes paraules seues, tan injurioses per la

nostra literatura com contraries a la v^eriíat històrica, confessada

y proclamada p' cl [>ios Milà: «lín el sig'o XII» «dos poctas

catalanas no sabían aun escribir sinó en uiia lengua cxtrana»;

«hasta muy a fines del siglo XIII no empe/aron los catalanes a

(jucrer dignificar su lengua para la jioesía, y, cuando logr.iron

una lengua poètica, la llamaron lev/osi/ia para indicar su csfuer-

zo de imitación extranjera y su desílèn por el l>la català^.

, Per fors i In d'csser gustós y f>i//toresch, y fins y tot iiistrncti/i,

veure les briv^ades y les espolsades que farà per sortir ile I' en-

calhidor y alsarse il' aqueixa grandiosa tonversa que pega amb
son article ile I 5 de desembre, alia ont se figurava 1' home ha-

ver capxifollats els presidents de les sociedats econòmiques de
Barcelona qu' acabaven de protestar devant el Rey contra la

capbuytada del decret d'Fn Romanones, y qu'hauría deixats fora

de combat tots els catalanistes que treuen del so!ch tanta tle gent
de Madrit y les fan dir y fer bestieses a 1' uf.

No es amb nosaltres que les ha d' haver, Sr. Mencndez-Pidal;

es amb el mestre Milrí, mestre de vostè y nostre, y que vostè el

nos presenta... quant li convé, com oracle suprem per que 'ns

confessem ven(;uts. jA veure, donchs, com se'n desfà! jQnc trcga

tot 1' estam, el dels dies fevnors y el dels (liunicnges, que tot s'es

mcster!
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H. H. Nou argument de 1' niuiguedat ile la nostra llengua: la declinació que icngué

fins devers el Siigle XIV.

Sols la llengua d' oc y la d' oil, entre totes Ics neollatines,

tengiieren declinació. Escollau lo que 'n diu Mr. Littré (Hist. de
la I.ang. Franc;. 1". I, Intr. p. XXXI et s.) «Aquest caríícter, co-

mú a la llengua d" oc y a la d' oil, que les separa de 1' italià y de
1' espanyol", es el tenir casos; es un fet gramatical qu' era' romàs
soterrat y desconegut dins la nostra tradici»') de llengua y de Lle-

tres. Rn kaynouard tengué la bona sort y 1' honor de posar els

fonaments per 1' estudi del provensal y per consecuència del vell

francès:... aíjuesta proxa la troba dins les gramàtiques provensals.

del sitgie Xlil, que ensenyen aqueixa retgla de llur idioma. Kay-
nouard en va \eure l'iniporlancia y la va retreure. iJeUavò ensa

es estada la llum dels monunr ents. jOue havien de parèixer uns

monuments escrits amb una llengua.de- casos aont ningú sospita-

\'a que n'hi h;igiié-i haguts! Així se trobaven aquells qui per curio-

sidat fulletjavcn qualcún de tals manuscrits plens de pols: tot lo

qu' era regularidat y correcció, els-e semblava irregularidat y
barbàrie. ,iOue diria qualsexol del llatí si '1 lletgía sense sebre que
les flecsions son casos, y que no queda a 1' arbitri del escriptor

o copista emprar a cada construcció una desinència mes tost

qu' una altra. Se tracta, es ver, d' una declinació manco rica que
la llatina. La llengua d' oc y la d' oil no tenien més que dos ca-

sos, això es, una Ibrma p' el nominatiu y una p' el règim. La co-

sa, ja hu veys, ha mancabat, però no ha fet ull del tot; el sentit

dels casos s' es afluixat, però no s' es abolit; y necessàriament els

dos idiomes posseeixen 1' ayre d' antiguedat qui manca a 1' italià

y a 1' espanyol y% n-el francès modern. Si prenim el typ cla-

ssich per mida, el boldró franch-provcnsal esta a un grau menor
de síntesis filològica que '1 llatí, ja que de sis relacions espressa-

des per la declinació llatina, sols n' ha conserx-ades dues; però

esta a un grau més amunt que 1' espanyol y 1' italià, puys que té

dues relacions espressades per dos casos, alia ont tota relació

d' aquest genre manca dins el boldró hispann-italich. Aquí tenim
donchs una posició intermèdia: el boldró franch-prox'ensal ha

atenuada la declinació llatina; 1' altre boldró no n' ha conser\•at

res. Kl primer resulta manco llatí en quant a les declinacions; 1'

altre ha deixat d' esserho.... Aquí tenim la prova de que entre la

complecsidat sintètica del llatí y la simplicidat analítica de les

llengües romanes modernes, hi hai'ia una estació aont aturarse;

el traball qu' ha despullada la llatinidat dels seus casos, no s' es

fet d' un cop; hi ha hagudes tongades y èpoques; a una època
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vengueren a suprimir tres casos, el genitiu, el datiu y 1' ahlatiu,

y quedaren el nominatiu y el règim, l'ou a n-a(]uest entremig

qu'j l.i llengua d' oc y la d' oil se ficsaren; quant s' hi feu sentir

cl moviment literari, quant hi comensaron a escriure no hi hav'ia

res qu' hagués abolit dins el poble el sentit d' una tal sintacsis, y
conformants hi Ms escriptors, ens ne deixaren, dins escrits sens

nombre, una proxa vixcnt. \ es lorsat haver d' admetre qu'una

literatura romana qui escriu amb una llengua de casos, ha hagut

de comensar de bon' hora y ha do pertenèixer a n-els temps

mes enllà de 1' hMat Mitja, lo meteix qu' ens remunta a

1' època m<''s remota de la descomposició llatina y rccovi-

postciò romana.— Aquesta locuci'': el sentit dels casos, de que
me servesch t|ualque \olta, si té res d' insòlita en I' esprcssió, es

ec/acte en la significansa. Avuy, parlant la nostra llengu;i, tenim

per certes finals un sentit imperiós dels nombres, això es, (pie

no hi ha res que 'ns fassa tremudar I' us d'aquelles finals y don ir

cl sentit del plural a n-aquelles qnc son del singular y al revés.

v

Així la s l'mal, que es la característica dels nostres plurals, si se

presenta dins la nostra imaffinació un nom qualsev'ol, no en singu-

lar sinó en plural, tot d'una J^i nos represer.tam atpiell nom amb la.

s final; y, si de plural passi a singular, a l'acte luig la s. i^y> «Lo
meteix passa amb els casos dins les llengües qui tenen declinació:

amb iuipcra(oi\ imperatoris, imperatori, imperatorem, tmpera-
íore, el llatí mes mal lletrut esperimentaxa una repugnància a

«lonar a imperator im altre paper que '1 de subjecte, y en les al-

tres formes iju'cren complements, son sentit innat li mostra\'a els

graus y 1' us. Aquest sentit torní més flu;x a n-el pas del llatí,

no direm a Ics \\cn^wo% romanes perquè no pass^i a 1' ei^panyol ni

a 1' italií, però sí a la llengua d' oc y a la d' oil, aont se ficsí en

dos casos; el provensal y el francès, per serxirme d' un meteix

tema, de les cinch formes desinencials en feren dues: el primer,

£////»trAI RE, empcra\n)v.\ el segon, empervMV., etnpervAnv, y aqueixes

dues novelles desinències foren així obligatòries com ho eren es-

tades les cinch velles, y se crií el sentit dels dos c.isos, sucesor

atenuat del sentit dels cinch.... «De fet y baix del punt de x'ista

historich, la bona ctjndició, la condició fecunda, la condició ve-

rament acomodada a les circunstancies socirds, fonch la de les

llengües de dos ca«os o llengües intermediàries. No \ olem dir

<ju' elles anaren devant les altres perquè eren llengües de dos
casos, sinó que hu foren perquè se formaren les primeres».

(Sj Hem suslituií lo que diu Litlré per nixò alirc penjue allò que diu sols cl

aplicable a n cl francès.
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\'egem ara quina norma seguí la nostra llengua en la forma-

ció d' aquest* dos casos. La norma que seguí, fou aplicar a n-els

noms llatins y no llatins que prenia, les lleys generals de for-

macií'i que regulaven la seua constitució, això es, la lley d' acnr-

jrtWí'/// combinada amb la d' estalvi de forsa^ la de suavisiictó y
re/ors, la de distinció y la d' eufonia. De 1' aplicació d' aqueixes

lleys a n-els noms resulta\'a la pèrdua o tramudansa de les lle-

tres postoniqncs, això es, qu' ana\'en derrera li vocal tònica: ^
)

la consonant que anava just derrera aquesta, se conservava casi

sempre; ^) les que anaven més enrera, a voltes se tremudaven

de lloch o se suaVisaven, y, si eren de difícil pronunciació, se

])erdien, y la ;// se perdia sempre, com en llatí, que no solia so-

nar en esscr fmal; (^4; <-") jes vocals se perdien o se alteraven

generalment; si n' hi havia dues, casi sempre se 'n perdia una.

D' aquí havia de resultar 1' alteració y confusió de les desinèn-

cies característiques dels casos y per consigüent la pèrdua de la

declinació. Per fervosho tocar amb les mans, vetaquí aqueys ec-

zemplcs presos de les cincJt declinncions llatines aont se veuen

les clisions de les \•ocals y consonants postòniques segons les

lleys mencionades. A 1' eczemple de la I.^ declinació hem posades

en cursiva les formes arcayques segons les retreuen Guardia y
Wierzeyski (ib. I" P. L. lí,' n. 1 7, p. 86; L. III, n. 391 et 395, p.

295 et ss.) que 's conser\'aven més o manco dins el llatí popular,

d' ont sortiren els idiomes neollatins, y qu' espliquen perfecta-

ment diferents formes que prengueren moltes de paraules nos-

tres.
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4 F.tIjit- labre 5. Uraiio- Oració 5. S.ilvaior- Salvador

N. íàber — t'abr oràtio — oràiio í•alv.•itor — salvater

5. Uraiio-
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nal per f.icilitar la pronunciació lA'id. (/uartlia tt Wierzeyski ib.

I. II, íj. 22), y TRKS f()rmcs a n-els plurals, lo meteix que a n-els

noms acabats on us senscy final a n-el tema. Lla\•ò hi havia els

qui a n-i•l noniin.iiiu desplassaven la vocal tònica [Frv.sbyter^

preshxteri^ presh\tero, ctc), els quals de resultes d'aixo cobraven
iimi forma espjcial p'cl nominatiu y íuia d'una sílaba més p'els al-

tres ca-os, i'mb les meteixes variants que'ls acabats en ns. ^') Dins
els noms de li ,'.", com n'hi havia de tantes classes y el íema a n-el

nominatiu singular per la lley de l• enfonia sofria tantes d' alte-

racions (Vid. Guardia et W'ierzeyski, ib. V pAit. L. lí, c. 1V'\

a(iue.st Jioi/ituiJtiïi y son similar el vocatiu prenien una forma es-

pecial, acabada en í o sensa segons llur etimologia llatina; el ge-

niliu cpiedcU a amb una forma composta del tema y la desinència

-s (is'} si característica ioratio}i-s)\\ e's altres casos romanien amb
c\\.Q'!r\:\yònçc\\{oratioii, salvator); y :\. n-ç.\ plural se feyen duf.s

formes, això es, iina especial (\^\ gfuiíiii {oradou..) y una per tots

los altres casos ipration-s). ^) A n-els noms de la ^." quedax^a una
meteixa forma a n el singiildr p' el nominatiu, genitiu y vocatiu

{pòríic-s) y una p' els altr'es casos [pòrtic), y a n-el plural una
per tots els cas^s [portic-s) fora la del genitiu [pòrtic). ';

Per els de la 5.", si no tornaren de la I.'^, lo qual succeí

a molts, hi hagué a n el singular una forma p' el nominatiu y
vocatiu [spccies), y una p' els altres casos (spècie); y a n-el plu-

ral 7ina per tots e's casos {spccies), fora la del genitiu ispecier).

Donchs bé, la llengua d' oc y la llengua d' oil se constituïren

quant la declinació llatina se trobava així, reduida a manco de la

mitat de lo que fou en I' ed'Jt d' or, y allò que quedava de tal

declinació tcngueren aquestes dues llengües, com ho demostren
llurs monuments primitius. Naturalment qu' elles sistematisaren

una mica aquelles rellíquies de la declinació, rcduintla en gene-
rala dos casos p' el singular y dos p' el plural, això es, ien, el cas

regent (el nominatiu) y I' altre el cas regit, que eren tots els de-

més, fora '1 vocatiu, que en general ana\a amb lo nominatiu; y
feren això fundades en les lleys fonètiques anomenades més
amunt, y especialment en la lley de distinció, això es, aquell ins-

tint de les llengües que les du a diferenciar les paraules similars,

si no signifiquen lo meteix. V vetaquí com sistematisd la nos-

tra llengua tal declinació, que es lo quc'ns interessa directament.

I. Els noms acabats amb a atona, pertanyents casi tots a la

I,^ declinació llatina, no distingien ni a n-el singular ni a n-el

plural el cas regejit del cas regit: no duyen s final a n-el singular

(missa), y en duyen a n-el plural (missas y misse•>, que sonaven
lo meteix).
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II. l'ILs noms mnsculins y nmitres, p^rtanycnts a les altres

declinacinns lliítitn-s, que ncalxnon cl nominatiu sinaplar amb í,

però no hi acab iven el tema, conservaven aciuclla s a n-cl cas

regent y la llevaven a n-el cas regit dins el singit/ar, v a n-el

plur.d la llevaven a n-el regent y la pos.iven a n-cl regit. Ecs:
/' amics, í/e /' amic, los amic, dels amics.

III. l£ls noms femenins y els masculins y nmírcs que del

llatí a la llengua d' oc tornaren femenins, pertinyents a la 3."

declinici<^ llatina, formriren a n cl singular el ens regent ac.ibat

amb s y el cas fegit sense s\ ara a n-el plural acabaven and) s el

cas regent y el regit. C'S Ecz: Jm flors, de la flor, les flors, de

les dors; la cansons, de la canson, les cansons, de les canson^.

IV. Ivls noms (|ue acabav en cl tema amb s [nas-i, r'as-is,

ossís) resultaN'en indeclinables perquè aquesta .r, c>mii no era la

característica de c.ip cas, sinó que st^mpre anava aiiherida a la

vocal tònica, p Tiiudes les desinències dels casos, romania sem-
pre com a l'mal la s del tema. 1 )e\•ers el sitgle Xlll y XIV, per

1h l/ev de distinció, afegiren a n-cls plurals es y més enx'ant os. (^^)

Ecc: lo nas, lo 7'<7S, /' os: del nas, dtl vas, de /' í^s; los nas, los vas,

lo% os; dels nas, dt Is vas, dl Is <'.s; y després: Los íidssi.s v na-

Jíos, los vasv.s y tv/íos, los óssv.s, y ossi)?-.

V. l•lls nonif. no in losos en les quatre categories anteriors,

acabaven sense s < 1 cas regent y el rtgit singidars, \' el regent

plural; ara a n-cl regit plural hi posaven s. Hec: lo viaestre {ma-
gistcK), \v pastre

(
pastor 1; del maestre, del pastor: los niaestre^

los />a<!Ío\<: dels inaestres, dels pastors.

\ I. l'Js noms que 'n llatí dins el nominatiu singu'ar des-

plassaven la vocal tònica del tema y suprimien a n-aquest la

consonant final (sxlns—salínis, h^'tnos—honóv.is) o la j, d-^sinèn-

cia característica de dit nominatiu {xmor—aninKÍs, c^'^Jor— co-

Inr-is) o hi feyen una y altra supressió [sv.rnio—Sírmósis, Iv.ctio

— lectiós-iíi), restabliren a n-aquest cas aquelles dues lletres, y
hi emplassaren la vocal tònica, això es, al'íí ont la tenia el tema;

seguint en los altres casos: els nofns masculins y neutres, la lley

II; y els femenins, la III; havent d'advertir que els qui acabaven

lo tema amb «, no sols d' aquesta categoria, sinó de totes les

altres, sovint perdien aquesta u a n-el nominatiu singular. Ecs:

la salvis, /' //(7//ORS, /' amnl•ls, la colons, lo sermnss o lo sermós,

la lissi)ss o la lissi'S, /' liom òoss o /' liom ^os; de la salut, de

(85^ Vid.Bartsi.il, c ^n.u. / ikíuiu .^ciiiitiiuii </i.> //..líi //> jt .ir.fii,,:^ 1.. II,

p 416; Iluch F.iidit, Doialz Ptocnsals, ed. de (lucesanl, l'aris, 1858.

(Só) Vid. Bartsch, ib. c. II, \>. 417.
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/* honor, de la color ^ del sermòiiy de la lisson, de /' homen bon\

masculins: los serjnon, los homen 'bon; dels sermons, dels homens
bons\ femenins: les sabits, les honors, les colors, les amors, les

lissons; de les saluts, de les honors, de les amors, de les colors,

de les' lissons.

\'[\. PJs no lis (]iii (Jesplassaven la vocal tònicl del tema a

n-cl nomin.itiu singul.r y els qui, enque no la desplàssassen, fe-

yen el nominatiu amb una sílat^a manco que a n-els altres casos,

fora tots a([uells qui acal)a\•en el tema en on y gran part dels

qui 1' acabaven en or sense /davant aquestes lletres, adoptaren

una forma més curta y ordinàriament plana (amb la vocal tònica'

a la p.núllima) p' c\ cas rcí^ent singular, y una de més llarga

p' els demés casos, seguint en les desinències la lley II o la V
segons amava llur etimologia y lo establert en les meteixes Ueys.

Ecz: lo SM.VADRE (^7) y Salvkyre (Salvktor), al salvxdor (salva-

tor\), los salvkdor (sahatore%), als salvadors (salvatoríbu?,); lo

lAdrkj' Ikyre (Iktro), ai (aynm {Idtron-i), los layn^n (lafron-es),

als layrons (latron-ibus); lo skwek (sv.nior), al senyor (seniorl);

los senyor (scnio7'e<); a's senyors (senionbus); l\ sor y sorre

(sòror), a la seror (soróri); les serors [sororcs), a les serors (so-

róribus); lo co.ms {comes ), al comte (comlti); los comte {comitès),

als eomtes (romitihus). ^88)

V^llI. Kls noms que en llatí feyen el genitiu plural en orum,

conservaren una forma especial per tal cos, acabada en or: la ley

cliristianor (lex christianor-wn.) R. Ferrant, vida de St. Honorat,

ap. Bartsch, Chrest. col. 33 1; el temps anciano\< [tcmpus ancia-

tior-nni), id., ib.; e la ley payanov. {lex paganoK-vM), id. ib.

No tenim noticia que dels altres genitius plurals se formassen ca-

sos semblants.

IX. Els adjectius seguien les meteixes lleys que Ms sustan-

tius. Els c[ui no més tenien una sola terminació y que en llatí en

tenien dues: breu, greu (brez•is-brez'i•., grams-graw.), si anaven

(87) Sil'ia lo sai.VadRE qtic la soa ora r.', Viii. suqra, c. VII, § 4. n. VII. p. 284

(88) --\ixi se formaren aquella partida de paraules que teníem, y en conservam

molles encara, acabades en ay>c,cyrc: cmperayRV., lrol>a\KK, awa\RE, /tvvzYRK,

(VvV/rtVJE, elc,, òez'evRE, radeYRE, lo/ule^RK, /cv/vEvke, /'«/eyre. /n-mlEYRK Cpre-

ses aquestes en cyre de N' Huch Fadit, ib. p. 6), y />as(RE, prisTRU., mayER, mél/ER,

fn•/><., aylE, /alx=/alcs, pels, I/ui/is, CarlE, PcyrE, Folch (que retreu Bartsch

(ib. p. 416) y moUissimes d' altres, que no eren mes qu' els casos regents singulars^

corresponents respectivament \\ emperauoR lrol>aDOR, a/nuDOR, periíDOK (pilaíorej

cridauoR'- beveDOR, radetíOR. (raditore, deradcrc-barber), toncmor, pinvor, bateuOR,

prenÍDOR, pasrOR, preVKRE, /naJOR, wellOR, nebOT, bayló>i,/alcós, /clou, I/ugós''

Carlós, Fcyrò'S, Folcoy, etc, qu' eren la forma dels altres vasos.
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amb 11(1 sustantiu masculí o femení, seguien la lley II; si s' usaven
en sentit neutre, seguien la lley .\'. l'-ls qui conscrva\•en o l^uien
ateses dues termin icions, mascnlinx y fi'nh'ninar^\ anaven amb
un sustantiu masculí, seguien la lley II o la 1\' o !a \'I, s•.•gons

allò que am iva llur niss ig i IJutina; si ana\'en amb un sustantiu

femení, seguien la lley I; y si se usiven en sentit neutre, seguien

la lley \'.

V vetaqui lo qu' era aquella dcclinacio que tcngué la nostra

llengua tot d'un i de néixer, consistent en lo que qued.iva a sa ma-
re de lo q le p:*r temps havia tengut. Amb això se veu (juc, per

(ormir tal declinació procedí de la manera més llógica y amb la

méi escrupulosa fidelidat a la etimologií llatina y demés lleys

de formacií^; no hi ana a la habatlana, ni a la borilellesca; hi aní
sense treure un peu ilel sjlch, sense f^^r gens de marra 1 i, tot

dret, p' el camin-real.

Ara que us hem espicada y raonada la teoria, vosaltres me-
teys, lectors estimats, flcsuu'os en los monuments trascrits a

n-els íí 2, 3 y 4, y x-eureu casi sempre obwjrvada la rogla de tal

tleclinació, no ja dins e'.s monument-! literaris, sinó dins els Jura-
in:nts de Strazbiiríj^ y úns, y t )t dins aquelles actes notar als,

mig en llatí mi^ en vulgar, a Mit aqiest es segur que hi su t just

així com se parlada.

Però tal dec'inaci(') era un cslat transitori, rpie 110 ooria sub-

sistir ni ésser definitiu. La evolució dj la llatinidat no. se poría

aturar a iirtjan cimí; la llengua de s'ntética anava convcrtintse

amb analítica, y les formes sintètiques havien d' acabar per

desaparèixer de tot, y així succeí efectivament. Dins els mo lu-

ments del sigle XII y més ubertament dins 3|s del XIII se veu
que ja no hi havia, lo que diu amb gr.m eczactitut M. Littré, el

sentit dels casos, que duraven encara dins la llengua escrita, |ierò

que ja'n p )saven un per 1' altre. Kn son una bon i pro\•a X' I luch

l•'.iidit dins s-»n Ihn.itz Procnsals, y En Ramon ^^d^l de B?s:dú
dins sa Riizós d: trohir^ tots dus del sitgle XIII. Dins a,]uestes

obres, que venen ésser unes grixmitiques y retòriques de li llen-

gua d'oc, esposen la doctrina de la d 'clinacióde que tractam, però
d' una minera confusa y embuyadi. .\o aczistint a-les-hores la

rirnria del Hew^iint^e o \'\\o\o^'\7\, sibent com sibienellsel llatí

empíricament, no cientificament, sjnt iven retgles t mi a I' ayre,

que llavò pujaven més le j eicepcions que no elles, y se trobaven
amb una mala fi de ni Jts fora de tota retoli. Les IJeys d' amirs
de Tolosa (ap. Milà, Trovad. V. I, a. 2, n(3t. 16) ja confessaven
que «la causa mais dilTicils a assaber e cmnoyssher en aquest i

sciensa es connoyssher lo cas majormcnr a hiuiie laio, això es,

aquell que no sabia llatí.
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ja sabem nosaltres lo que'ns ha costat el formular Ids lleys de
tal declinació. \ín Milà (ib.) en diu qualque cosa, ben aven-

guda com a seua, però massa lacònica; Littré, que 'n parla

a una p.irtida de bandes dins la seua Hístoire de la lan-

giie l'rançíïise, no arriba a especificar les coses així com cal;

Raynouard, (Léxu/ne Roman, V. I, Rísuvie de la Gramtnaire
Rojiiane, c. U et III) no més fa quatre indicacions, perquè ja

n' havia tractat llargament dins son gran Choix des poesies ori-

ginales des Iroiibadoiirs, obra quí per desgracia no hem poguda
haver; En Ramon Vidal de Bealú dins sa Razós dè trobar y
N' Huch l•'aidit dins sos iJo/zatrj Proensals en parlen, però

no amb la claredat y llògica que seria de d.-sitjar; Guessard me-
teix dins son Preface a n-aqu•-sts venerables gramatichs, p. XXV
—XXXI, redueix a orde lo cju'aquests diuen, però no hi umpl les

llagunes y semes (minves), jja 'ns feu això cloquetjar el carabas-

sot de bona manera! jVentura que trobarem el gran romanista

alemany Hartsch, que dins sa '.'h^-estoinatie tracta aquest punt

amli un mètode rigurosament cientííich, reforsant totes ses afir-

macions amb monuments lleigadocians que cita! Això ens es

estat un gran socors, gràcies a Deu.

Sí, aquella declinació forsat s'hax-ia d' abolir: no era més qu'

una tongada de 1' evolució de la llatinidat de 1' estat sintétich a

1' analítich; no era mes qu' un moment de tal evolució; y el

conreu literari que adquirí la nostra llengua just Uavò, ficsa y
detengué aquell moment per alguns sigles, però desaparegué

a la fi baix de la rierada capdelladora e incontrastable de la

evolució analítica.

V cridam 1' atenció demunt aquest fet. Ja 's s.ib que sols el

conreu literari detén y atura el moviment ev'olucionista de les

llengües, que 's pot dir que de sí meteixes no tenen aturay. Si la

nostra \ la d'oil alcansaren aquell tros de declinació llatina, per

forsa havia d' ésser perquè se ficsaren y se constituiren quant

encara dins la llatinidat hi havia aquelles rellíquies de la declina-

ció clàssica, y les s'apropiaren, y, com a-les-hores tengueren cul-

tura literària, aquesta ficsà y consolidà per alguns sitgies aquell

estat de coses, aquella mena de declinació.

No consta fins avuy que succeís res d' això dins les altres

neoUatines^ el castellà, l'italià, el portuguès. Dins els monuments
més antíchs d' aquestes no se troba rastre de que may hagen

tenguda cap declinació. P2s veritat que tals monuments no pas-

sen més enllà del sitgle XII, època en que consideram que dins

la llatinidat ja s' era abolida tota declinacic!), y, si 's conservava

dins la llengua d' oc y la d' oil, era en \•irtut de llur cultura lite-
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r.iria. IVr lo tant iiu consta on lloch fins avuy com se trobaven

precisament el castc'.l.í, 1' itaÜa ni '1 portuguès ciuranl els sitgles

IX, XyXI.
De tot això se^dedueix més llampant que la llum del migdia

que les llengües d" oc y d' oil son de totes les nenlLittines les

mes acostades a n-cl llatí, les primeres que consti quo "s consti-

tuireu, les primeres que te.igueren conreu literari y per conse-

güent ima literatura.

El francí's, el casielia, cl galaych-porlugucs y I' italiíí son més moilcrns que la llen-

gua d' oc, això es, la nostra.

Anam a presentar les proves y raons d' aquesta tesis, y vo-

saltres, lectors benvolguts, jutjareu. Sostenim qu' aqueixes llen-

gües son més modernes que la nostra per llur estructura y cons-

titució, perquè així se desprèn dels monuments primitius qu'elles

tenen y té la nostra. jEs bo de veure que 'ns agrada fora mida

que siga així! Are si'ns presentassen monuments antèntichs que
provassen lo contrari, acalaríem el cap tot d' una devant la ve-

ritat, y la confessaríem sense sofronys ni rcvolteries. Per nosal-

tres la major antiguedat de la nostra llengua no es cjuestió de

vida o mort: sense aqueix timbre de glòria ella poria passar de

lo millor; però mentres cl tenga, le hi volem defensar y publicar

a n-els quatre vents y gloriarnosne. [Xo 'n mancaria més! jOui

se glòria de lo que té, no fa tort a ningú!

<i.
I. El fr.incàs: sa formació; sos primers monuments

'^\% juraments de Strazburg fets en la meteixa llengua per

1' eczèrcit de Carles el Pelat^ compost de gent del migdia y del

nort de France, proven que (juant se feren, I' any 842, a n-el

nort y a n-el migdia x-enien a parlar la meteixa llengua, lo cual

s' csplica per la romauisaciò y llatinisació de la (i.ilia, ja {]uc

quant la concpiistarcn els romans, hi trobaren llongues diferents,

essent les principals la belga, la celta y 1' aquitaua {\''\Ci. Diez»

Gramm. T. I., Dom. franc. p. 105 et s.). Una de les conclusions

de Bru(^e W'yte (ib. V. I. c. VII) es aquest fet de que a mitjan

sitgle IX el migdia y el nort de France parla\'en la meteixa

llengua. Lo meritíssim doctor Diez sostén (ib. Dom. l'rov. p. 93)
que 'Is dos dialectes romans de la (iília, el provensal y el fran-

cès, se son constituïts casi casi amb los meteys elements... l'^s

verosímil, baix de certes restriccions, íju' una sola y la meteixa
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llengua romana reyn.1 orignariament dins tota la G.ilia. Aquesta
llengua s' es conservada més pura dins el provensal que dins el

francès, qui, desde '1 sigle IX, amb poca diferència, se'n decanta,

desplegant una tendència marcada a 1' aplanament de les for-

mes». Mr. Raynouard (ap. Villemain, Cours cU Htter.^ 11* Leç. p.

6o), referintse a n-cls Juraments de Strazburg, fa constar que «el

més vell monument de la llengua romana parlada dins France
del nort, perteneix a la llengua romana del migdia». Lo meteix

vé a confesar Villemain més amunt (ib. lli" Leç. p. 'J'])^ y a un
altre endret (ib. IX' Leç. p. 2 55) diu espressament que'l «francès

septentrional» se «desplegd» «més tart que '1 romans del

migdia».

Vctaquí els primers vionumeiits d' aquesta llengua de la

France del nort, anomenada d' oil, tal com les posa Diez (ib.

Dom. franc., p. lOQ et s.) que diu: «De totes les llengües roma-
nes, el francès es la que 's pot gloriar de posseir els més vells

monuments; si bé assí, com a les altres bandes, no 's pot ficsar

més qu' aprocsimativament la data de llur composició. A n-el

sitgle IX perteneixen els següents: I."' els juraments... que feren

Lluis el Germànich y I' host de Carles el Pelat tu Strazburg, que
'ns ha tremesos Nithart, mort 1' any 853, dins s' Història (III. 5);

lo manuscrit, del sitgle IX a n-el X, es a Roma (facsímil dins el

glosari de Roqucfort y dins Chevallet). La llengua no s' es de-

partada de tot de 1' influència llatina. (No coneixem més que per

la traducció llatina. Capitularia reg. Franc. II, 1 44, lo tractat de

Coblentz, igualment estipulat entre aquells dos reys). 2.°" La
cantilena o llegenda de Santa Eulària., que escrigué un monjo
benedictí, ben conegut, Ilucbald, devers la derrería del sitgle

IX (publicada per AV^illems dins Elno7iensia, Gand. 1837, 1845;

facsímil complet dins Chevallet); 3." L•o fragnient de Valencien-

7ies, bocins d' una homilia, entremesclada de llatí, sobre'l profeta

Jonas, escrits parcialment en notes tironianes; el qual, segons son

primer editor Bethmann, Voyage histortgne, París, i8^g, es

al manco tan vell com 1' Eulària (facsímil reproduint les notes

tironianes dins Bethmann; amb 1' esplicació dins (jénin, Chans.

de Roland, París, 1 850).

—

A n-el sttgle X perteneixen dos poe-

mes prou estesos: ^) La Passió de Jesucrist, poema originària-

ment ja massa penetrat de formes .provensals, y que sofrí més
tart una altra influència provensal més forta encara (Vi(^. Jahr-
buch, VII, 379), editat segons un manuscrit del sitgle, X de Cler

mont-Ferrant, per Champollion-Figeac {Docwn. Jiist. Paris, 1848,

T. IV} amb un facsímil, b) La llegenda de Sí. Leger, igualment

escrita amb una llengua ben entremesclada, inclosa dins el me-
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teix manuscrit, pcro escrita d' un' altra m.1, editada també per
Cliampolli>m-Figeac (loc. cit.) amb un facsímil. Du-Moril {l'omta-

tion 4\^) lia editades de boll nou, s(>gons cl manuscrit, les estro-

fes l-i8.

—

Dtls sitgle XIy -\7/ notam principalment els monu-
ments següents: *) Lo poema de St. Aleix, publicat segons un
manuscrit d' Hildcsheim, provincnt de 1' abadia de Lambs-íics-
sner lArchiv. de Uerriij. XVII, l8y), segons un altre rcprís del

manuscrit,— per K. Hoffmann (Munich, 1 868), dins un test cri-

tich fundat en la comparansa d' un manuscrit de París; ^) Lo
fragment it Aleixandre, amb una llengua cntremesclada, un
jjoch mes francesa que provensal, editat per Paul 1 K-yse, segons
un manuscrit de la Llorensiana, qu' aquest sabi posa com a del

sitgle XII {liomanische Ined. Berlin, 1856)». Bartsch {Germania
de Ptciffer, II, 460) troba també que es un poch més francès que
pro\•ensal. Paul Meyer mira '1 test com a francès, però escrit d'

un prox'ensal {Ecole de chartes, 5' sèrie, v. 53)- '^) -^^ Cha/isó de
Roland, dins les edicions de Th. Muller, Gccttinga, 1863, y de
Conrat Iloffmann, Munich, 1869. '') Les lleys de Guillem lo Con-
quistador (publicades moltes de voltes segons els x-ells manus-
crits pertluts. No mes se 'n conserxa un, prou modern y incom-
j)let (\^id. Sclimid, Lois des Auglo-Saxons, Leipzig, 183-, 1858;

^) Una traducció dels salms, Lihri psalmorum versió antiqua

galilea, edit. Fr. Michel, Oxon. \%6q\^) Els llibres dels Reys
(publicats per Leroux de Lincy, amb moralidats sobre '1 llibre

de Job y un recull de sermons de St. Bernat: Els quatre llibres

dils Reys, París, 1 844). g) Llavò venen diverses /)í?<í'j/V.y relligio-

ses, tals com Z.' Epístola farcida de St. Esteve, dels primers
anys del sitgle XII, publicada per Gaston París {Jfahrbucli, W

,

311); y \\\\ fragment d' una poesia religiosa, publicada p' el me-
teix {Jalirbue/i, W

, 362) y amb poca diferència del "meteix

temps.

—

A n-els sitgles XII y XIII se dcspleg.1 una grandiosa

literatura poètica. Fins a n-el sitgle següent la llengua conserví
son caràcter gramatical primitiu Anomenam aquest primer pe-

ríode en sentit filològich, vell francès•».

VA gran filólech alemany, dient que '/ francès es la llengua

romana que posseeix fnoiiumcnís mes antichs, no més es amb
:ipariència que contradiu la nostra tesis: en realidat la confirma,

ja que fa constar, segons hem traduit més amunt, que <da llengua

romana» que reyníí originàriament dins tota la G.llia», «s' es

conser\'ada més pura dins el provensal que dins el francès, el

qual, dcsde '1 sitgle IX, amb poca diferència, s* en decantí (j' en

dèíaclia) desplegant una tendència marcada a 1' aplanament de
les formes», y així s' acab.1 1* unitat relativa de llenguatge que
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re ynava dins l;i Gdlia. ^\y ont sortí la divergència? ,;Del migdia?
^•Dcl provcnsal? Segons Diez, no sortí d' aquí, perquè, segons ell,

dins í:\ proveiisal se conserví mes pura la llengua primitiva que
a mitjan. sitglc IX reynava dins toia la G.ilia. ^'IJ' ont sortí la di-
vergència? Ucl nort, d' alia dessd '1 Loire, aont se des[)legà aque-
lla tetuüncia a /' aplanament de les formes que decanta '1 llen-
guatge y cl destacà de la llengua primitiva, donant carícter y
constituint en llengua apart aquella manera de parlar, això es,
cl francès, que prengué '1 nom de llengua d' oil.

La llengua romana que 's parlava dins tota la (ialia a mitjan
sitgle IX es segur que ja contenia el gèrmens de la multitutde
variedats que s' hi havien de desp'egar més envant, provinents
dels idiomes primitius y demés circunstíncies ètniques dels
molts de pobles que la parlaven; idiomes que, si 's perderen, va
ésser empeltant la llengi:a romana de llur saba, tot lo qual s'

havia de fer sentir dins la llengua novella. Els franchs, que ve-
nien de les selves de Germdnia, una volta ficsats dins les Galies,
adoptaren a poch a poch la civilisació galo-romana que hi troba-
ren, y varen acabar per romaiúsarse ferm, parlant la llengua
romana, y lo met^Mx havien fet els borgonyons y feren més avant
els normants; però tots introduïren dins aquella llengua cert
contingent de mots y part de la llecor de la qu' havien mamada
dins la barbàrie, y aquesta llecor y llur caràjter y manera d'
ésser y demés circunstàncies fisiològiques y ètniques promogue-
ren, desplegaren y consumaren la evolució lingüística alia dessà
'1 Loire, akcrant vocals y tremudant consonants, contraent les
paraules y introduint sons y modulacions noves, d' ont resulta
durant els sitgles X, XI y XII una llengua nova, germana sí de
la d' oc, però prou diíl^rent, això es, la llengua d' oil, presentant
una munió de varietats que constituïren una partida de dialectes,
essent els principals el normant, el picart y el borgonyó, sobrc-
posantse a tots a la fi durant els sitgles XIII y XIV el que 's par-
lava a /' illa de France, això es, al cor dels dominis reals, gràcies
a la preponderància que conseguiren Uavò 'Is Reys de París, que
acabaren a n-els sitgles XV y XVI per ferse senyors absoluts de
tota France.

»

Com una de las bases de 1' estudi qu' anam a fer sobre aqueixa
evolució, han de ésser elsjuraments deStrazburg y e's m.onuments
més antichs de la llengua d' oil, com ja trascriguérem aquells,
ara 'n posarem dos d'aquests, aont ja treu el cap aqueixa llengua
d' una manera franca, y son la cantilena de Sta. Eulària y el

Fragment de Valenciennes, tal com les posa Littré (ib. T. II, art.
IX, p. 288, et lQ']-2f).
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CmttUcnn de Sta, Euulria

Buona pulcella fut Eulàlia
pollcta, fadrineta, fou

Bel auret corps, hcllczour anima
hnliiicrat liellntiorcm, m<*'i belin

voldrent la veintre li Deo inimi
volgueren vciiçcr els a Deu iiiinilchs

voldrent la fairc diaule servir.
(Ii;<l>lc

Ellc non eskoltet les mals conselliers
qui li aconsellaven

quelle Deo ranciet chi maent sus en ciel.

(Ic Deu rcnc^.is iiinnct, està

Ne por or ned argent ne paramenz
por manatce regiel ne preiement

rcyal prcgamcíit

ni ule cose non la pouret omqi pleier,
ulla potuirat Hinqnniíi, plegar, ^/«^'«r

la polle sempre non aniast lo Deo menestier.
polla ani.i>; de Deu miiii«teri,servey.

R por o fut presentede Maximiien
hoc a

chi rex eret a cels dis soure pagicns.
aquells dies súper pajf.in-;

II li enortet, dont lei nonqui chielt,
cczortà fila feu cas

qu«'.d elle fuiet lo nom christien.
fugeret

Ellent adunet lo suen element,
f:t itiiic' abandonàs seu

melz sostendreiet les empcdemcntr
tiielius sosteiidria turments, cadenes

quella perdesse sa virginitet.

Por o s furet morte a grand honestet.
/uírot

Enz en 1 fou la getterent com arde tost.
així foch c:rein.is tot d' 'ina

Ella colpes non auret por o no 's coist.
habuerat cogué

Aezo no s voldret concreidre li rex pagiens;
voIru'- fi.ir

ad une spede li roveret tolia lo chicf.
espasa manà toUere cap

La domnicelle celle kosa non contredist
liominicellií

volt lo scule lazsier, si ruouct Krist.
x0/»w/, la terra, deixar ho mana

In figure de colomh x'olat a ciel.

'i'uit oram que por nos degnet prcier,
SC diijni

qucd auuisset de nos Christus mcrcet
habuisset, tenga
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post la mort, et a lui nos laist venir
deix

per souue clcmentia.
stiva, sua

Lo fragment de Valenciennes

Es un fragment del profeta Jonds, unes notes que prendria

un predicador, a bocins en llatí y a bocins en llengua vulgar,

Littré (ib.) el calcula escrit dins la regió nort de Borgonya.
Veltaquí:

«... Mtilt hetatus, eo dixit, por que Deus cel (aquella) edre
(liedera, eura) li donat a sua somer et a sun repaicsamejit li

donat quant il se ereiit convers de via sua mala et sis penteiet

Qsi illos pícnitebat.f*) de cel mal que fait habebant Cum il fa-

ciebat de perditione ludeorum ne sí (^"nec ípsum.?*) cum legimus

e le evangelio que Dominus noster flevit súper Ilierusalem

faites (feys) vost (vostr.s) almosnes ne si (;nec ipsum?) cum
faire dcbetis,... Un edre sore (sobre) seu cheve (cap) quant umbre
li fesist e repauser se podist Sic liberat de celperil quant il

habebat decretum que súper els mcttreiet {^mltteret}) Cest proe-

dictam \iç.x\\\.(trí'i\\xm. quant oi conimenciest Cum Jonas propheta
cel populum habuit pretiet (;prcdicat?) et convers e faciebat

gran iholt (calidum) et erat niult las Si i•lut gran ces iholt

súper caput Joníc Si astreient li ]udc\ perdut, si cum il cre

íunt e io 7ne dolreie de tanta millia hominum si perdut
erent »

Comparats eXs juraments de Strazburg amb aquests dos mo-
numents del sitgle X y uns y altres amb los del XII y XIII, tan

nombrosos, que posseix la llengua d' Oil, se toca amb les mans
la tendència a I' aplanament de les foranes de que parla Diez;

s' hi afinen les passes y la via que feya aquella evolució. Aques-
tes passes no se donaren totes d'un cop, ni va ésser que tot amb
u passíís la llengua d' així com se trobava a mitjín sitgle IX a

1' estat que alcansí a n-el XÍII, sinó que '1 pas se feu gradual-

ment a pas de bou, que may s' atura y a la fi arriba a lluny.

La evolució s' obra en les vocals y en les consonants, alte-

rantles y capgirantles, perdentne y cobrantne. No anam aquí a

retreure totes aqueixes alteracions y tremudanses, sinó aquelles

per les quals el francès s' anà separant y decantant més y més
de la nostra llengua.

Per fer més tangibles aquestes alteracions y tremudanses y
€scusar repeticions enutjoses, al costat de cada eczemple francès,
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posarem la paraula romana o catalana que conserví el sò trciuu-

dat o perdut ilins la llcr-gua d' oil.

Alteracions de les vocals.

La a. La \ aiona final torn.1 e sorda o muda. Dins c\s jura-
ments se conserva invariablement {ajud/t.x, cadhun\, cos.\, /ra-
dr\, sendrx, null.\, contr\)\ y se xeu que sona\a just la e iltona

per (juant la paraula fradre (fraírv.) un c<^p lii surt escrita //-rt-

dr\ y tres /radry., aplicat a la meteixa persona Karle. Ademés
s' hi veu sendrx, que més amunt (art. VII, i? 2. pag. 267) de-

mostrarem qus venia- de sèuíor —sénj'KR—senjRK—seuKRK. De
manera que a mitjan sitglc IX la a ítona ja 's confonia fònica-

ment amb la e <1lona dins la llengua romana, eczactament lo

meteix que dins el catal.1 d' ara. Dins la cautilena de Sta. luila-

ria encara se conserva a alguns endrets aqueixa a (buoux pulce-

llx, Iiulalix, animx, Kosx, cleuientix), però gcçieralment ja hi

surt convertiria amb e {cllv., nianaicv., ulv., cosk, pollv., presentedv.,

mor/v., unK, spedE, etc). Dins cl Irogment de VaUnctennes surt

sempre com e: edrv. (Ilat. Iiederx\ cat. eurx), umòrv. {\\i\\..unibr\\

cat. ombrx). Dins els monuments posteriors ja rejma casi abso-

lutament \7\e en lloch de tal a. Oualcú tal volti dirí: si aqueixes
«.lues lletres sonaven lo meteix en la Uouigu i romana, ^aont est.1

la trcmudansa que hi feu el francès? listí en cjue apagí més
aqueix sò, no deixantli casi res, tan poch, qu' els francesos me-
teys li diuen e muda, que no sona, això es, que sona tan poch,

que casi es imperceptible, sobre tot a un estranger, lin canvi la

nostra a .itona se perceb prou bé, y conserva el meteix cos que
les altres ítones.

La a tòn'icà torna é, te, ei, ai dins els mots acabats en ar, ai,

ada, al, an y molts d' altres: Ec::: Ti-RMixArioNs kn ak: repan-
SEr (reposAr), frag. de V2i\en.

',
pleiEr {\\:à\.. plicxre; cdt. picçxr),

cant. St. luil.; lar.siv.r (Hat. la^sxre; cat. hixxr— dei.vxr), ib.;

pren.r (11. t. precxri; cr^t. pregxr],'\\).—Termix. f.n. at: //í^z/íj/iY

(Ilat. houestxvGm; cat. honesíitxi), cant. vSt. lüil.; virginitEt (Ilat.

rirginifxlcm; cat. virr/initxt), xh.; humanilv.\t {\\. hunianiíxirnv, c.

hutnauitxt), trad. de St. (iregori, del sitgie XII, ap. Bruce
Whyte, ib. T. II, c. 29; verilv.xt (11. veritxxQm; c. "jfritx\.),\h.—
Tekm. kn xuk: presenlEde {\\.y\x\^. presentxía\ c.preseníxda),c. de
St. Eul.; .7>Kí/<?-r/>Rí (grech aTlàòy^; c. espxsa), id.; stEde-èttg

{yi.stxta; c.estX(in)^ Burguy. (0—Tkrm. kn ai.: regÍEl[\\. regxlis\

(1) Grammaire de la I.anguc d' üïl ou Graminairc dos dialectes franrais aux

XII* cl XIII* siècles. Herlin. París. 1882-S3, T. III, Glossaire èlimologiquc: verb.

Sleir, síet, esleir, esta: p. 351.
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c. rty.\í), c. de St. luil.; mortvi (II. 7nort\\vs>\ c. mort\[)\ c/iar/nJ

(11. carii.\\'\s\ c. caru\l).— Tkrm. en an: christivjt {ckrisíixnus; c.

cristik), c. de Sta. Lüil.; Míïxitniv.n {Maxiniixnjis; c. MaxtuÚK),
ib.: pagw.u (II. pagMius; c. pagk)^ ib.; grwn (11. gi^xmtm; c. ^a'a);

///Ai/í (11. viMtus; c. ///À); /ai/zí- i 11. /a/Zí/; c. ll\na).—Altres termi-

nacions: í/i!it;/ (11. c\.pnt\ c. íTA/)), c. de St. Eul.; í//eí;í' (II. c\pite\

c. CA/»), Frag. de Valenc; t'/E?y (11. cl\vis\ c. clMt)\ n¥^f (\\. /iavís;

c. «A7/); p.Mstres {\\. p\stor\ c. p\síre]\ sov.if {W. su.wis; c. sh.\u).

La e: =') /íí í^/vw torní ie: brw.f (11. brEvis; c. brv.n\\ biVJi (11.

èE/ZíT; c. ^é); /iEtrò* {f\éris\c.fv^bre)\— bj /^^ llarga torud oi:

f/un, /i)i, sni (II. y c. ;;/K, ík, se); írois (II. y c. trv.s): sou- (11. .te-

rnni\ c. íEr=vespre, Poeni. de Boeci, v. 1 23); voloir (11. vulg.

volv.re; c. z-oli-j); ar^nr (\\. /urày.re; c. /laz'er)', crovre (\\. crv.dere\

c. creuré).

La i: la llengua romana, en ésser &rí'7/, la feya <? (Diez, ib.

Voyell. latin. toniqu. p. 144 et s.) El catalí ho íeya així o bé
la conservava. Hi francès, en ésser atona final, la feu e, y en

los altres casos tot d' una la feu e o ei^ y llavò feu aquestes oi:

Ecz. DE I z.ton•ò.flnal: více (11. vit\Hin\ c. vic\)\ senicE (II. servi-

íuiin\ c. Sifrz'ia); edificv. (llat. <£dijlc\uni\ c. edific\)\ alversair^

(Hat. adví'rsaruun; c. adversari); contrairv. (11. contrar\iim\ c.

contrari). - Pxz. de /' íí/Z/v t-íz.?; í^/Ei/-doit-doigt (11. í/í^íV/íií; c. di()

Burguy, ib. T. líl, p. ll6;vme-vo\'e-voie=fvAee,fEis-/oie-fois{\\.

via; c. v\a), Burguy, ib. p. 390; dv.gner-dvAgner-do\gner 1 11. dig-

nart; c. digne), id. ib. p. 1 13; nKr-niíir-mnr (11. mger; c. 7iEgre),

id. ib. p. 260; SE1/-S01/ {W. siíis; c. skI), id. ib. p. 344; /eií/-/ei-

/oïd-fin {U. /ide; c. /e), id. ib. p. 166.

La o; Essent brut., tornà ue, oe y després eUj'oeu: v. gr.: bi:vf~

bseuf (11, bos; c. bon) Burguy, ib. T. 11", p. 25: d\:el-doel-dE\:il {W.

dolium; c. dol), id. ib. T. III, p. 116; Diez, ib. p. 150; <:uEr-í:oEr-

íTEur (11. cor; c. cor), Burguy, ib. p. 96; ub;/-oic/"-tEu/ (11. ovum;

c. ou), id. ib. p. 265; pecheor-pechev.vr-perhv.i:r (11. peccatore; c.

pecador), íd. ib. p. 283; j•í3'/r•t7<);'-.yí'Zííe•£'Eur-j•^z«rEL'/''(ll. salvatore,

c. salvador), íd. ib. p. 330.

La u: essent breu o devant dues consonants, en llengua rf

-

Viana sovint tornava í? (Jur. de Strazb. meon='ne\jm, son fradre
=suum, L•oduvigs^=^LvdovicHs, ?/íeos=meL's). Això feu la llengua

d' oc: ara '1 francès ben sovint va fer oi aqueixa u: coin (U. cú-

neus; llengu. d'oc ítu/z/í), Diez, ib. p. 154; (^^ crois-croxx {}\. crux;

(2) Diez posa co/i/i, en lloch de cX/i/i, y axi resulta alterada la u llatina.

La forma cL•'MÀ=cuuy, sinònim d' i/L•la (cast. vianzaiia) de cases, se troba dins un

monument de 1' any 1368, escrit a Albi, devora Tolosa: Lo CUNH </' EnRaiisa levat

per..- y s' hi troba ben sovint. Vid. Kcvue des Lavgiies Romanes de Montpeller, 1\

XLVI (Janvier-Fevrier, 1903), p. 68.
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11. d'oc crotc, crox, crou), Burguy, ib. p. 95; Bartsch, Chrest. p'

471; no\s-fioix ni. uvx; c. «o;/); pin/íg (II. pvguus; c. pvny), Diez,

ib. p. l55;ybi//</;v \\\. J\]ngerí\ c. j\jnyir^j\]nta), id. ib.

1^1 francès, no sols feu ai.Ko amb la «, sinó que n' introduí

una de nova, tocada de /, la que s' anomena u francesa, esclusi-

va del francès y de les llentjues influïdes del mcteix, com el pro-

\'ensal modern, el romanx de 1' l•Lngadina y els dialectes del nort

d'Itàlia, fora'l veneci.1 (A'id. Diez, ib. Dom. ital. p. 78 et s; VoycU.

franc. p. 396). ^'Quant s'introduí aquesta u? Burguy (ib. V . I, De-
rtv., Assimil. p. 31) confessa que no hi ha cap llengua romana
que la tenga com a pròpia, fora '1 francès, y cita el romanista

FnchSy Die roman S[>rachen, p. 306, que diu que tal n era dins

cl llatí, beubctjant entre la u y la /, però que 'Is gram.ltichs del

sitgle d' August íicsaren quant havien de dir n y quant s' havia

de dir i y aquell sò intermedi desaparegué de tot, per compa-
rèixer niés cn\ant dins cl francès. Diez (ib.) no es d' aqueix pa-

rer, y diu que no 's pot dubtar qu' aciuesta pronunciació de la u

francesa no se remunta a una època gayre antiga. El valor d'

aquesta vocal havia de coincidir amb la introducció de la com-
binació ou fier la qual ja no poria servir la u tota sola.» Lo mc-
teix s)^n Bruce Whytc i ib. T. II, c. XXK). Ara bé, dins els

juraments de Strazburg no hi ha rastre de l'eczistència d' aques-

ta u francesa, amb tot y haverhi mots repetits que dos sitg'cs

més tart ja s' escrivien y s' escriven encara uns amb u {com-

vivn, cadli\:na, n\]l, j'vrat, nxilla y els altres amb ou. {afnvr=
anínvr, (ívfia(=í/i)uney (3) retvrnarr=)'eiovrner, c\jm=co\jm. (4)

De manera que dins aqust monument no més hi surt la u^ y may
la ou. Això prova que '1 sò de it francesa no eczistia encara dins

la llengua. Kn canvi dins la cantilena de Sta. EuMria ja hi surten

u y ou: p\}lcella^ fvt^ jux, u/í-, advneí, etc.\ òellecovr, po\jrety

snvre, {svpt-r) fou {/och), ruovef, jouwe {suva-sua-seua). A n-els

monuments posteriors ja hi surten sempre les ducs gralies u y ou

(fora dins el dialecte normant cpie no tenia més qu' una 7/), lo

qual pr()\a 1' eczistència dels dos sons y que tal duplicidat fou

posterior a n-els juraments de Stracburg. Per lo tant, la u fran-

cesa no sembla que fos dins la llengua romana que a mitj.in sit-

gle IX se parlava dins tota la Gília, y això te 1' aspecte d' una
it/uoz'ac/ó del llenguatge del nort.

(3) La forma </oL//ír en Uoch de tioniier ctíí tioniianda yanel siljjle XIII se

troba dins les províncies //Vflr</fj, segons Burguy, ib. T. I, Du veròe, p. 290.

(\) Hurguy, ib. T. III, p. 81 et 262, citn els monuments aoni se troh.-» aquesta

gratia de rx/z/í (AV/M7'í7;/. Notices et c.xtraits de manuscrits inèdits des bibliothè-

(jues de Venise, de Florence et de Rome... p- Ad. Kciicr, Paris et Mannheim, 1843
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Ademés de tots aqueys canvis de les vocals romanes^ el

francès nasalisà dites vocals devant la n y vt convertint la e

amb rt, la / amb <?, y la il amb e molt enfosquida, fins a tocar a o

{eu)\ y per altre vent altcr.l casi tots els diftonchs fentlos perdre

el sò d' així com s escrivien y s' escriuen encara y fent sonar ai

com è y com é; ei com ò y com é; oi com oa^ oè oè, ué, y a la

fi uà\ ui com ui; au y ean com o\ eu com la nostra e molt enfos-

quida, casi o\ y on com la nostra u\ e\'olucions que '1 gran roma-

nista Diez (ib. conson. franc. p. 416; Voyell. franc. p. 397"

410) estudia y espinzella així com ell sab y acostuma ferho.

Alteracions de les consonants.

Les estudiarem amb aquest orde: 1, m, n; t, d, z, s;

c (eh), qu, g, j, h; p, b, f, v.

La l: devant un' altra consonant, el francès la feu tornar

casi sempre ii\ chíz/d-chaud (11. cav.idii%\ cat. ca\.da), Burguy, ib.

T. III, p 66\ Üiez, ib. consonn. latin. p. igo\ fahs-fa\3s-fa\:x (11.

fa\.siim\ c. faLs), Burguy, ib. p. 1 56; D'ez, ib.;

—

chastex.-chastieL•

-cliasüa\.-chastia\:9>-chastea\:•?s-chàtea\3 (Hat. castehuis; c. casíehh),

Burguy, ib. p. 70;

—

vieL•-veih-vioL•-vio\JS'VÍe\:x fil. vel•lus-veils

-?'(fLí; c. e/í-LL), id. ib. p. 386; Diez, \h.\—Be'L-dieh-òiev-bea\.s-

bea\5s-bea\3X (11. vulg. be\A.us\ c. /^<fLi.), Burguy, ib, p. 38; -coL•p-

coi.ps-covp (11. co\.piis\ c. cohp), id. ib. p. 8l;

—

cohcher-coxjckier-

coxLcher (11. coLhocare; c. coLgarj, id. ib. p. 80;

—

c/oLS-dovs-í/oux

(11. (iuLcís; c. doL•s), id. ib. p. 117.

De manera que dels sons e/, al, oi, itl, el francès en feu ati,

aux; eatí, eaiix; ien, ieux; ou\ oux.

La llençTua d' oc, si mav feu n la / devant una altra conso-

nant, li conserva el sò de u\ no la va refondre, com el francès,

amb la vocal anterior.

M y n: en sílaba inversa se nasalisaren, confonentse la m
amb la ;/, dant a la vocal anterior qualque cosa de llur natura-

lesa, fentla nasal (Diez, ib. consonn. latin., 203), alterant la e, la

i y la II, així com hem dit més amunt. ^'Quant succeí això.'' Diez

(ib. consonn. franc. p. 417) diu que fonch ben prest, devers el

sitgle IX, però que no penetra dins tot el territori d'oil; no en-

trà dins la Picftrdia, y a mitges dins el Berry, Lorenès y W'allon.

La 7iasalisació d' aqueixes lletres es una de les coses que més dis-

tingeixen el francès de les altres neollatines, que no n' hi ha cap

que oferesca tal íenòmen fònich, que no siga per influència fran-

cesa, com ei portuguès y els dialectes del nort d' Itàlia (Diez, ib.

consonn. latin; Burguy, ib, 1", II. Dérivation, p. 4 1.)
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l.\ N final, precedida de r, se va perdre perquè, nnsalisada tal

lletra, tal fenomen fònich no cabia derrera la r (Dicz, ib.): for—
Joiirg—fimr (11. fursus; c. /ors), Burguy, ib. p, 167; Hruce
\\'li\•tc, ib. r. II, c. XXIX;—ckarchair fil. carsetn; c. cars), id.

ib. Burg. p. 6^\ — hi'r-yvcr-/iiver (II. /liòersus; c. /lirc-rs), id. ib.

Bliríj. 20S.

La r: essent final, deixí de sonar, y molta volta fins y tot

deixa d' efcriurese, especialment en las terminacions dels t.-mes

ll.'itins acabats amb t y en les dels participis passius que també
hi acabaven: voliinítiv-rolontc (II. volnnta^em\ c. vo/untax), *nra-

ció dom. del sitgle XI, ap. Hruce W'hyto, ib. T. II, c. XXIX;—
simf>licíteh-sini[)Hcitc (11. siinplicitave; sim[)licitav). Bestiari del

sitgie XU, ap. eumd. ib.;

—

Kostex-còtè (c. costax), testament

d' Ilonnecurt, del nort de France, any 1 133, ap. eumd. T. III. p.

496;

—

periiux-perdu (11. perdhus; c. pera/uv); trouvei-trouvè (c.

trjba\\—veriivx-verlu (11. virtuve; c. virtm).

Una altra elisió se feu de la í postònica entre dues vocals,

dins els mots, tan frecuents, acabats amb dtor, v. gr. imperaxore,

sa/vaxore, captaxore, incantaxore, judica xore, etc. 1^21 francès, no
sols convertí en e la a de dcvant la /, sinó que se menjí la / y la

e final, ,y aixi qued.l: emperv.or, salvE^v, chacvA^r, enchaníEor, jii-

£VA)r, çtc; y no s' aturd aquí, sinó que d' aqueixes fo en feu en,

y a la fi les va contreure, reduintles a n-el só ximple de e molt

enfosquida, casi com o, que tenen avuy: empervxVi sativxxr, en-

chantv.vr, chassvxv.,jugvxK-juge , etc.

La d: essent postònica y entre dues vocals,se perdé casi sem-

pre, y ma'dement an.ls devant la tònica: presenteue (cant. de

Sta Kul.)

—

prescntèe (c. preseiitaï>a)\ ~spe\>c (ib.)-r/»<r [espax^a-es-

pasa)\—üendnvte-vendue (veuniui); aivieue-aimée (amai>a)\ defen-

dinu'-di'ft ndue {defensaxia);—serviue-servie (servixia);—destnenti-

vtí-dcmentie [dcsmeiiíixia).

L\ z V s: essent finals, deixaren de sonar, y la s medial de-

\'ant una altra consonant arribíí a perdrese de tot: cosíc-còlr, es-

colter-e•>cout£r-èr.outer\ eslre-itre; eve'^que-evi•que; hoi^tal-ho^tel-

hòUl.

La c, h, I' y o: essent finals, se penderen igualment en la pro-

nunciació.

La v: essent final, la llengua d' oc la feu //, y la d' oil la feu

f: nev lli. na\is\ c. na\i)\ clev (11. cla\is\ c. clav); ba:uv (11. òo\'v.\ c.

òo\3)\ brev (11. brese; c. brexi); cliètiv (11. capti\us\ c. cafiv;) uerx {W.

uerxns; c. iiirxi.

Amb tots aqueys canvis que obr.l M francòs en les lletres ro-

manes, bo es de veure la gran tremudansa i\\.\c havien de sufrir
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les paraiil s y per consccuència la llengua. lli ha que ficsarsc

que justament els sons més alterats y trasformats son els qui en-

tren dirs el major nombre de paraules. La pèrdua de la a ítona

final per tot arreu; la reducció a é y r?^ de la a tònica en les ter-

minacions ar (aont hi entren d'un cop tot els verbs de la I.'' con-

jut^ació, els més nombrosos, y tanlissims noms que tenen sem-

blant terminació), y en les terminacions en at y oda (aont s' in-

clouen tots els participis passius de la I."* amb dues terminacions

y els centenars de noms terminats aixíj; la conversió de la e en

oa^ Oí\ uè, uà\ y de la í? en eii\ y de la e, i, ti en a, «f, eu per la

nasa'isació de la, tn y //; y de la / en u,—que afectaren a milenars

de paraules; la pèrdua de la d postònica medial, que escapolia

tots els participis passius de totes les conjugacions y moltissims de

noms; la pèrdua de casi totes les consonants finals en la pronun-

ciació; y ademés, y com a consecuència de tot lo qu' hem dit,

les grans contraccions que va fer aquesta llengua, no deixant de

les paraules llatines casi altra cosa que la sílaba tònica y tot lo

més una altra o dues, si es que la paraula fos molt llargaruda, lo

qual se pot coletgir d' aqueys eczemples: soncier-soliicitare,

chaire-cathedra, aider-adJHtare,pla'uier-placitare,fréle-fràgiU;

totes aquixes tremudanses, canvis y alteracions, de les quals se

pot dir que no hi hagué cap paraula que s'en escapàs, trasforma-

ren de tal manera la llengua romana d' alia dessa '1 riu Loire,

que resultà una llengua nova, la francesa, decantada de la ro-

mana qu' era general a tota la Galia a mitjan sigle IX y qu's

conservà més pura dins el provensal o llengua d' oc, la qual així

romangué circunscrita a n-el migdia, assí dessa '1 Loire; y la

francesa dominà allà dessà aqueix riu amb totes aquelles tremu-

danses, canvis y alteracions, que li donaren caràcter y constituï-

ren la seua diferència específica, y la feren una llengua diferent

de totes les altres neoUatines, si bé més acostada encara a la llen-

gua d' oc que a cap de les altres germanes.

Ln confirmació de tot això cridam 1' atenció demunt els fets

següents: l'^"'- El monument més antich que presenta Diez de la

llengua francesa, els juraments de Sirazònrg, ja demostràrem

més amunt que perteneixen més a la llengua d' oc que a cap de

les altres neolIatines,ja que no n' hi ha cap que haja conservades

tantes de paraules de dits Juraments com ella, y la que n' ha

conservades més fora ella, el francès, casi no li arriba de la mi-

tat. 2"°- Els monuments de la llengua d' oil, con més antichs son,

més acostats resulten a la llengua d'oc. çOui hu dubta que la

consemblansa de les dues llengües se presenta molt més viva

dins la cantilena de Sta. Eulària que dins els monuments del si-
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glc XII y XlII? Ris (los monuments quo cita Oicz dol siglc X,
això es, el poema de la Passió de Jesricrist y la Llegeiula de

òt. Lltger y un del sigle XI y XII, Lo Fragment d' A/eixaudre,

confessa aquell gran romanista y els altres crítichs qu 'n pirlen,

que son una mezcla de llengua d' oil y de llengua d' oc, lo qual

s' esplica perfectament per quint la evolució qu' anava separant

les dues llengües, de tot d' una no les separava gayre y aixi

resultava aquell entrcmcsclament. y- Mr. Hurguy dins el tom
III de sa gram.ltica, dedicat tot a un glosari d' aqueixa llengua,

que val a preu d'or, posa totes les formes que Ics paraules

anaven prenent, desde les més primitives fins a les derreres

y definitives; y se nota una cosa molt elocuent y instructiva:

que les formes primitives son tan semblants y fins y tot idènti-

ques a \''S correlatives de la llengua d'oc, que no hi ha dubte que
est.ln mes aprop d' aquesta que del francès del sigle XIV y sobre

totdel XV'l y posteriors, fins 1' estreni de que no hi ha cap cata-

H sense instrucció filològica, que noentenga millor que cap fran-

cès que tampoc'l no 'n pDsseesca, moltísíimes de les paraules

franceses primitives. Quin fr.mcès així, si li demanen v. gr. que es

un ^í's, un cas/e/, un cantel wxx capell un segeí, un òel ovse/AS^ etc.

—jcjuin francès, repetim, que no siga filòlech y no haja estudiada

la llengua d'oil, sabrí de que 's trata? jBen lluny estarí de creure

que li demanen d'un />oids, d^m chàteau, d' un caiiLan, d'un cha-

peau, d'ui sceau, d'un bean oiseaxà \\r\ canvi un catal.1 qualsevol,so-

bre tot si es mallorquí, coneixerà tot d'una aquelles paraules, que

tenim encara tal com les posseia el francès antich, donant a la /

final de les acabades en el el sò de //; pes^ castell^ cantell, cnpell, se-

gell,bell ancell. A n-el meteix cas estín els centenars de paraulcs-

frances-ís que duen els sons eau, au, ou, en, oi, (\\.\c provenen de

el, al, oi, o, n, e, que '1 citaM ha conservats, y per això aquelles

paraules pLír nosaltres son corrents, mentres que 'Is francesos,

sense les ulleres de la filologia, no son capasses d' afinaries el

clemble ni veure que les qu' ara tenen, siguen una evolució

d' aquelles. V).i m mera que la llengua francesa primitiva cst.l més
aprop de la catalana que del francès actual.

Tot això lo que prova es que la llengua nostra no s' es mo-
guda í^airc desde '1 sigle X ensd, y en canvi la francesa s' es mo-
gud ', s' es alterada, s' es tremudada una cosa de no dir.

En resum: aqueixes alteracions, moviment y tromudanses

obrades alU dessíl 'I Loire desde '1 sitgle IX, alteraren I' unidat

(5) Toies aquestes paraules, tal com les hem trascrites, se troben dins el Glosaf*

de liurguy, citant els monuments aont elles s' usen.
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de llengua qui hi havia dins tota la Gíília, y feren que'l llenguat-

ge d' ;ill.1 dessí no fonch pus com el d' aquí dessa, feren que
aquell llenguatge forma llengua apart, y fonch la francesa, men-
trcs que a n-el migdia se conserva més pura la llengua pri-

mitiva, perpetuants' hi sense cap alteració radical.

Per consegüent el francès antichen lo que li dona caràcter y
constitueix la seua diferènfia específica, es més modern que la

llengua d' oc, quod crat (hmonstrandiirn.

5. 2. La llengua castellana: sa formació; sos primers monuments.

Desfeta la monarquia dels visigots la primeria del sitgle VIII

y apoderats de la penínsu'a ibèrica els serrains,ja vérem lo que
varen fer els cristians que no volgueren demunt ells el jou infa-

miós de l' Islam: els de les regious orientals dels Pirineus fins

aprop de 1' Ebre s' alsaren contra 'Is invasors, y amb la ajuda de
Carlemany los se llevaren de demunt, y constituïren una de les

Marques de 1' Imperi carlovingi, y més envant un estat indepen-

dent, però unit per molts de vincles amb los altres Estats del

migdia de France, amb los quals formà un estol idiomàtich, això

es, la llengua d' oc. Així Catalunya visqué completament aillada

dels altres nucleus de resistència contra la Mitja Lluna que 's

congriaven dins les muntanyes d' Aragó, Navarra y la serra can-

tàbrica y fins a Finisterre, anomenats reyne de Asíurias, que pron-

te fou de Galícia y Lleó, y comiats a' Aragó, de Navarra y de

Castella, que més tart foren altres tants de reynes, contituint

llur heroyca y gloriosissima preocupació la guerra contra is sa-

rraïns y la reconquista de la benvolguda terra espanyola, que
aquests oprimien y abrusaven. Aquells naixents Estats cristians,

fent tots un cos contra els muslims o guerretjant ells amb ells, vi-

vien en continues y estretes relacions; s'aplegaven a voltes la ma-
jor part baix d'un meteix cetre per desprès departirse, yjuntarse

de bell nou y tomarse desjuntar; pcro sempre, fins a n-els sitgies

XI y XII, prou separats dels demés pobles cristians, precisament

durant 1' època més critica y decisiva per la formació de les

llengües vulgars. A naquell entremig fonch que 's formaren y
se constituïren els dialectes d' aqueys Estats, resultant del par-

lar d' Aragó, Navarra meridional, Castella y part d' Astúries y
Lleó la llengua que prengué'l nom de castellana, mentres que en

les regions occidentals, més allunyades del moviment bèlich y
atzars polítichs, y gràcies a altres causes ètniques se congriava

un altra llengua, ben germana d' aquella, el galaych, que co-

brà més cos amb la creació del Comtat de Portugal, que acabà

per ferse reyne independent.
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Ficsantnos en la llengua castellana, nada al meteix temps dins

Aragó, Navarra y Castella, a cada punt amb fesomia pròpia dins

1' u'iidat radical, hi ha (jue notar que, (|uant els pobles que la par-

la\en, entraren en relacions prou estretes amb lo migdia de

France y Catalunya, ja estaven ficsades y constituides les respec-

tives llengües, això es, la d' oc y la castellana; y si aquesta rebé

influències d' aquella, foren secundríries y no alteraren ni tremu-

daren la scua manera d' esscr. \' a pesar de que 1' any 1
1 37 Ca-

talunya y Aragó s' uniren formant definitivament un sol lístat,

així com cadascú conserví sa constitució política, conservíí

també sa llengua, per la senzilla raó de c}uc una y altra estaven

formades y constituides; y els pobles virils, com ho eren aquells,

no muden may de llengua, lo qual cstí reservat a n-cls pobles

xorchs y degenerats. Per nosaltres es evident que, si Aragó y
Catalunya, així com s' uniren a n-el sigle XII, s' uneixen a n-el

sitgle IX, haurien parlada la meteixa llengua, perquè 'Is vin-

cles polítichs haurien desplegada amb un sentit consemblant la

romtna que p.irlaven els dos pobles, ja que rallunyament polítich

en que visqueren en la època crítica de la formació idiomàtica

definitiva, fou una causa de les més poderosas del desplegament
tan distint que xa prendre a una y altra regió aquella llengua

romana, congriantse a Catalunya y migdia de l'rance la llengua

d' oc, y dins Aragó, Navarra y Castella la llengua que acabíí per

anomenarse castellana.

ç'Ouant brolla aquesta llengua gloriosa? Per nosaltres fou an-

tes del sitgle XII y després del crit eternament sublim d' inde-

pendència contra la Mitja Lluna que en la I." mitat del \'I1I feu

retrunyir y bategar la serra pirenayca y la cantííbrica, desde Co-
vadonga a Sobrarve. Filla li llengua castellana de la llatina, ha-

via de néixer de la mort de sa mare, però no cop en sech, sinó

després de sitgles y sitgies de formació y congriament embor-
donit y envitricollat, y per nosaltres casi completament a les fos-

ques per la falta de monuments prou esplícits, ja que 'Is anteriors

a n-el sitgle XII se redueixen a escriptures notarials llatines, aont
surten sustantius y abjeclius y qualque preposició y adx'erbi,

però solts y desfressats molts de 11 ití groller y gole-rench, sense

que hi surtj'l verb, (jue, segons la fonda y cczactíssima obserwa-

ció de N' I lart/embusch, (6) í-í /• /í//í7///í/. De manera que lo

que surt de castellcl dins aquelles escriptures, no nos mostra cons.

(6) Discurs (le contestació al de D. Pere Felip Monlau de entrada a I' Acadèmia

Espanyola, Discursos leídos en les recepciones pübiicns que ha celehrado desde 1847

U Keal Acadèmia Espanda. Madrid. 1861. T. II. p. 347.
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tituida la llengua, sinó paraules aillades, que no basten ni d' un
bon tros per formar concepte de la constitució íntima d' aquella.

La idea que 'n donen es incompletíssima, y no 'n sdeixa sortir

de conjectures y suposicions, que en fdología seria y formal no
serveixen cisi de res.

^Se pot ficsar 1' època precisa de la formació del castelld?

Ou' es poch manco que imposible ho demostra la divergència

que reyna sobre aquest punt entre 'Is primers filòlechs castellans;

puys mentres lo Dr. Bernat Aldrcte pretén (1) que comensd amb
la venguda dels barbres (sitgle V), y D. J. ICugoni Ilartzenbusch

suposa (^J que se forma devers el comensament del sitgle VIII, y
D. Joseph Amador de los Rios vota (9) amb ell, y D. Gregori
IMayans diu ('°) que comensa amb la Reconquista;—D. Pere Jo-
seph Pidal sontén (") que no comensa fins a n-el sitgle IX o X,
ficsantse a mitjan sitgle XIII; D. Martí Fernandez Xa\arrete diu

('2) que, suposant y tot que a n-el sitgle VIU ja era distint del

llatí, no 's pot estendre 1' època de la seua escriptura fins a 1'

XI o XII; y En Milà ('3) posa que la llengua castellana comensa
a treure '1 cap dins els documents llatins-barbres del sitgle X; y
D. Pere Felip Monlau diu ('4) que fou devers aqueix sitgle que
la gent deixí de parlar llatí y parla romans, això es, castellà; y
lo meteix vé a sostenir el gran erudit D. Antoni de Capmany,
dient (^>) que «comensa a ésser idioma vulgar o romans, com si

(7) Dí'l orb^cn y frincipio de la hngiia castellana ó romance que oi se usa en Es-

polia.—En Roma acetca de Cario WUietto en el aiio delseiiorjòoó. Aquest autor, ca-

nonge de Córdoba, per el sitgle aont va viure, es una de les més altes glòries de la

filologia comparada, de la qual hi ha que considerarlo iniciador dins Espanya y dels

primers qui 'n tractaren dins les nacions llatines. Els sabis estrangers li fan justícia

citantloben sovint. Vid. Vinaza, Biblioteca Històrica de la Filologia Castellana, col.

38-53-

(8) Ib. p. 343 et s.

(9) Hist. crit. de la Lit. Esp., T. II, Ilustr. VI, p. 550.

(10) ürígenes de la lengua espaiiola: Madrid, 1737. ap. Vinaza, ib. col. 95.

(11) Forinaciòn del lengnaje vulgar en los Códigos espai'ioles. Discurs de recep-

ció en la Real Acadèmia Espanyola, dia 22 de Febrer de 1844, ap. Vinaza, col. 292-94.

(12) Sobre la forinaciòn y ptogresos del idioma castellano, discurs llegit en la

presa de possessor! de la plassa d' individuu honorari de la Real Acadèmia Espa-

nyola, dia 29 de Mars de 1792, ap. Vinaza, ib. col. 114-16.

(13) Obras, T. II, Trovad. P. III, art. IV, not. i.

(14) Idea general del origen yformaciòn del castellano, discurs d' entrada a 1

Acadèmia Espanyola. Discursos leidos en las recep, publ. de la R. Acad. Esp. T. II

P•327•

(15) Obsetvaciones criticas sobre la excelencia de la lengua castellana. Teaho

iJistòtico Critico de la Elocttenda Espaiiola. Madrid. 1786-1794. T. I, p. CXXIII.
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diguéssem romà riistich, devers cl sitgle X; y prengué índole y
lorma de dialecte culte a n-el rcynat de N' Anfós el seiài». \i\

gran Menendez-Pelayo (»6)diu en rudes que no eczistía encara

la llengua castellana cjuant el comtat de Castella se feu indepen-

dent, lo cuaf succeí durant els sitgies X y XI. Segons D. Lluís

Fernande/-(iuerra ('7) «quant comensíí M sitgle XIII no estigué

gayre (el casti-lla) a sortir de la niinyonesa {ntfiec) y a arreconar

sa mare llatina».

N'vegem ara quins son els primers monuments coneguts de la

llengua castellana.

Anteriors a n-el sitgle Xll no se 'n coneix cap. N' llartzen-

busch confessa (ib. p. 341 et s.) que «cap escriptor» «del sitgle

VIU» «nos diu que ja 's parKIs romans dins líspanya; cap escrit

en romans posseim d' aquella centúria, ni fins y tot de molt de
temps desprès». L' ecsimi Menondez-Pelayo (ib.J diu de la mane-
ra més terminant que quant se feu intlepeiident el comtat de

Castella (sitgies X y XI), no hi \\:í\•\^ poesia castellana. Ticknor
('8) assanta que «no hi ha motiu fundat per suposar 1' eczistència

de la llengua (castellana) escrita» «cincuanta anys» abans «de

1 155», això es, que no hi ha fonament per dir que 's comensds a

escriure en castelLI abans de principiar el sitgle XII. X' Amador
de los Ríos (ib. T. II, Ilustr. VI, p. 550) després d' assegurar

amb gran ineczactitud «que 'Is primers monuments escrits de la

poesia provensal se remunten únicament a principis del sitgle

XII y derrería de 1' XI, se veu obligat a regonèixer que «entre

ells» (els castellans) no es estat possible a la crítica presentar

iguals testimonis per comprovar 1' antiguedat de la poesia vulgar

o castellana, ficsada ja per 1' escriptura». Kll pretén (ib. T. II, c.

XIV, p. 228 et s.) qu' eczistía ja tal poesia a n-el sitgle XI per-

què les cròniques fan menció d' himnes cantats en les batalles y
de joglars que cantaven en les noces y de cansons que '1 poble

cnton iva. Si constàs en Uoch qu' aquests himnes y cansons eren

en llengua vulgar, si se 'n conservis cap autènticament, si hi

haguf's (jualque escriptor o monument coetani qiic testimoniet-

jassen qu' eren en llengua vulgar, si hi hagués altres monuments
en castellà d' aquella època o més vells, així aquelles referències

(16) Antologia de poetas lirícos Castellanos T. II, p. XIII y XIV.

(17) Algunas consiíleraciones sobte la teoria mètrica de los romances Castellanos,

discurs d'entrada a la R. Acadèmia Espanyola, llegit dia 13 d' Abril de 1873, "P.
Viftaza, ib. col. 332.

(18) Historia de la Literatura, T. I, p.ig. 15, Irad. castellana, »p. Vinaza^

ib. col. 311.
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de les cròniques a himnes de batal'es y cansons de noces y
d' altre genre lendrien la forsa provatòria que les dona N*

Amador, però que la crítica no 'Is ho pot regonèixer. dQue '1

poble castellà cantava a n-el sitgle XI? N' estam segurs, com
hi estam de que cantava a n-els sitgles X, IX, VIII y de

d' alia, com cantaven tots els altres pobles de la terra; però tam-

bé es cerf que totes les cansons populars d' Occident, anteriors

a n-el sitgle X, qr.e 's coneixen, fora la de Sta. Euldria, son llati-

nes; y el meteix Amador dins el referit capítol dona conte d' una

bona partida compostes en llatí dins ei territori castellà durant

els sitgles X, XI y XII y destinades a n-el poble. La dificultat

està en precisar quant el poble deixà de cantar cansons llatines

y quant comensà a cantaries castellanes. Això se poría sebre si

hi hagués cap escriptor coetani que 'n donàs les fites netes o se

conservassen tals cansons primerenques. Però estam ben a les

fosques sobre aquest punt. El mestre Milà, que dins la seua obra

caporal De la poesia heroico-popular castellana (Obras, T. VII)

sostén, y En Menéndez-Pelayo lo meteix (Antol. T. II, p. v)

que la poesia comensà a Castella per 1' epopeya, diu (ib. p.

400) que «es molt difícil senyalar» a 1' epopeya castellana

1' època de «son naixement.» «.<L' història de Fernan (Gonzalez,

932-970) tal volta inspirà qualque canso en vida de 1' héroe o un

poch més tart. La derrería del sitgle XI degué rebre aquest gen-

re poètich una empenta amb les gestes de D. Ferran I ( 1037-

1065) y de D. Anfós VI (1073-1 109), y especialment amb les

del CÍd y pot ésser també de N' Àlvar Fàíàez y amb 1' intro-

ducció de les cansons franceses». A n-això se redueix tot lo que's

pot dir fins avuy de la poesia castellana abans del sitgle XII. I-a

crítica formal, que no 's preocupa de res pus que d' aclarir la

veritat y donar a cadascú lo que es seu, y no s' encapirrona en

defensar a tota ultransa la major antiguedat de les coses de casa

si els monuments no la proven, no posseeix cap claricia positiva

y precisa de 1' eczistència de tal poesia antes d'aquella centúria,

y així no pot sortir de suposicions, càlculs y probabilidats sense

gayre fonament.

Vegem ara quins son els monuments coneguts d' aquesta li-

teratura que la crítica imparcial senyala com a del sitgle XII, y
quins els que refua, calificantlos de més recents.

D. Francesch Martínez Marina (^9) diu en rudes que «fins

(19) Ensayo històrico-ctitico sobre el oiigeny progresos de las lenguas, senalada-

mente delí omance castellano. Meinorias ile la Real Acadèmia de la Histoiia (de )a

qual era Director En Martínez Marina), T. IV. Madrid. 1805, ap. Vifiaza, ib. coV

121 et s.
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1' any 1
1 50 no hi lia cap document escrit en romans» això es,

en castelLI. ^Se referia aquell notable critich a n-el ftiero de
Avi/rs} Aquest du la data de 1 155. N' Amador de los Ríos (ib.

T. lli, c. VIII, p. 395) el dona sense discusió com autcntich, pe-

rò Dicz {Gramm. T. I, Dom. esp. p. 88) el rebrotxa per apòcrif,

y 1' egregi D. Aureli.1 Fernínde/ Guerra (20) demostr.1, 1' any
18C5, Ims a la derrcra cxidcncia, qu'cra una ficció grollera y es-

burbada, feta provablement en temps de D. Anfós el Sabí, això

es, en la segona mitat del sitgie XIII. Lo benemèrit comte de la

de la Vinaza dins la seua preciosa Biblioteca (ib.) diu amb molta

de raó que 1' estudi d' En F'ern.lndez (ïuerra es la derrera pa-

raula sobre aqueix cèlebre Fuero.

ICls primers monuments indubtables de prosa castellana son
alguns documents notarials, casi tols del derrer ters del sitgie XII,

els quals, segons N' Amador (ib.) «manifiestan por lo peregri-

nos y por la rudeza con que en ellos aparece el romance castc-

Uano, que no han sido escritos con el propósito delibcrado de
cultivar la lengua pàtria, ni menos con intento a'gimo literario,

dejando a la poesia la meritòria tarea de preparar al idioma para

aquella nueva era de cultura.» (2')

^•Que es lo que consta que feu la poesia castellana durant

aqueix sitgie XII per enaltir 1' idioma.-' La inmensa majoria dels

critichs n.icionals y estrangers senyalen el poema celebèrrim del

Mio Cid com a primera manifestació de la musa castellana, això

es, 1\ més antiga de les conegudes. En Milà {Pocs. her. pop. cast.

c. I, p. 3-io6j retreu el parer de tals critichs sobre això, y junta-

ment amb la majoria, y En Menéntlez-Pelayo també s' hi suma
(Antol. T. II, p. xxiii), sostén (ib. c. vii, p. 229, 247 et ss.) que'l

Mio Cid es de mitjan sitgie XII, fundantsc en totes les clarícies

internes y esternes que dona M poema, això es, els personatges y
coses que pinta y la manera de pintaries, l'estat de la llengua y la

manera com està versificat, amb xersos malcabals, de llargues ti-

rades monorrimes, amb assonàncies y consonàncies tot mesclat.

Y tot això fa que convenguen aquests dos capitosts de la crítica

espanyola amb los altres grans mestres de fora d' Espanya en

que el Mio Cid presenta tots els caràcters de primera manifes-

(20) /•.'/ Fuero de Avilés. Discurso le'ido enjunta fühlica <ie la Real Acadèmia Es-

pafírla para solemnizar el aniversario de su fundació». Madrid. 1865, .np. Viftazai

col. 310-314.

(21) En Mild, Obras. T. V. p. 138, donant conte del Diccionatio de voces ara-

gonesas de Horao, nue no hem pogut haver per estar agotada tal obra, diu que 'Is

primers monuments castellans que posa Dorao son del sitgie XII, sense precisar s'

pertcneixen a la ]>rimera o segona mitat.
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tació literír.'a de !a llengua o una de les primcícs (\'id. Mcn.

Pel., ib. p. V et ss.), ben diferent de les cansons d' En Guillem

de Toitiers, que, com vérem (c. VII, §. 6, p. 314-316), supo-

sen dins la literatura trobadoresca una floreixensa ben anterior a

n-l-'n (luillem y a la seua producci•') pDCtica.

; Té altres monuments la literatura castellana del silglc XII?

N' Amador de los Rios pretén que sí, y gasta moltres de j•^^lí^s

dels toms II y III de la seua Historia per demostrar: l"c|ue hilia-

gué cansons curtes, anteriors a Mio Cid (\ . II, Ilustr. vi. p. 554)»

però no 'n cita cap ni retreu cap monument coetani que hu com-
prou; y 2"" que 'Is poemes de Los Reyes Magos, Los Reys í/'

Otidit, la Vida de niadoua Sia. Maria Egifçinçiía y la Leycn-

da de Rodrigo o Mocedades del Cid srn de la primera mitat del

sitgle XII y per lo tant anteriors a Mio Cid (ib. p. ^^2 et ss.;

T. III, c. I, II, 111); però Hn Milà y En Menéndez fan \eure que

son ben posteriors. \\x\ Mikl (ib. p. 254-58) demostra que Moce-

dades dtl Cid, tot lo més, pot ésser de les derreres decenes del

XII; y En Menéndez-Pelayo (ib. T.ll, p. xxv et ss.) reforsa ks
raors d' I•ln Milà, y diu que tal poema es de la primera mitat

del XIII y retocat y refús a la derrería del XI\', y sobten (ib. p.

xxvii et í-s.) que la Vida de Sta. Maria Rgipçiaqua, Los ires

Rcys d' Orient y Los Reyes Ma^os no son en xía ninguna an-

teriors a n-el XIII, y fa \ eure (ib. p. vi-xlii) que antes dels

poemes del Mester de Clerecia, que comensen a n-el sitgle XIII,

no hi ha més monument literari en castellà que el Mio C:d.

En quant a rowances primitius, encara que D. Agustí Duran
{Romancer o, cd. Rivadeneira, Prol. p. xmi et ss.) pretenga

que n' hi ha de devers 1' època de Mio Cid, però no en la le-

dacció actual,— En Milí diu'en rudes (Obras, 'J". V, Prol. para un

romancero general, p. 5/8): «Los romances no se encuentran en

el primer período de las letras castellanas... Prquísimos acasò as-

cienden al siglo XI\'»; y En Menéndez-Pelayo (ib. p. xxx)

enfloca aquesta: «No hay romances primitivos, ni hasta la fecha

los ha descubierto nadie; los xiejos son del siglo X\', que es

vejez muy relativa: los de caràcter épico salieron por lo común
del texto de las crónicas, si bien unos pocos (los mas xigorosos

sin duda) pueden ser reminiscència fragmentaria de algún cantar

de gesta».

Però hi ha un altre monument poètich del sitgle XII en cas-

tellà o Ic que siga: l'estrofa del trobador Rambau de \'aquei-

ras «en llengu.üge peninsular», de que parla'l nostre contrincant

dins son famós article de 1 5 de desembre y que forma part del

Descort de dit trobador (Fauriel, Hist. de la Poes. Prov. T. III, p.
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2JÓ) í\uc (.1 sis cstroles: una en [jrovensal, una en gascó, una en
francès, una amb italià y 1' altra.... <cn llenguatge peninsular».

Diu I£n Menéndez-l'idal qu' l'In Rambau dins aquesta poesia, per

donar una mostra de tal «llenguatge d'Kspanya, «no cscogió el

cataMn, (que al fin era el que tema m.is cerca) sinó el castcllano

por la sencilla razón de que, mientras los poetas catalanes no
sabían aun escribir sinó en una lengua extraiïa, en provenzul, ya
el castellano ostentaba una robusta y singularísima poesia èpica

altamente nacional». jCa, home! no era per res d' això, sinó per

un altre motiu: perquè eren tan petites les diferencies entre '1

català y el provcnsal, que, posant una estrofa d'aquest, ja dona\a
a conèixer 1' altre. N' hi pos.í una en gascó perquè aquest dia-

lecte, si bé perteneixía a la llengua d' (Ic, era '1 qui se decanta-

va més dels altres y casi formava llengua apart. Per donar a co-

nèixer els principals idiomes d' Occident, hi havia de posar una

estrofa castellana ogalayca, així com n' hi posa una de francesa

y una d' italiana. Fa... rialles veure qu' En Menèndez-l'idal dona
la raó que dona d' això de 1' estrofa d' I^n Rambau. Tan plena

era a-Ies-hores (derrería del sitgle XIIi la literatura castellana^

que no tenia més monument, que sapiguem, que el A/io Cú/, que
xal a pes d' or, això sí, però (.[ue, al cap y a la fi, no es més
qu' un monument, quant la literatura nostra, segons hem vist,

en tonia a centenars. Jant es així, que d' aquesta estrofa d' En
Rambau de Vaquciras diu V.n Mild ((^bras, T. II, Irovad. Part.

II, ;<rt. 5. not. II, p. 132): «I^ntre los xcrsos Castellanos conoci-

dos, solo los del Cid pueden ser mas antigues que estos, escrites

lo m.le tarde muy í principies del siglo Xllb
; y més envant

(ib. Part. I\^ art. 4, not. 8, p. 542) diu: «Los versos líricos cas-

tel'anos (ó acaso gallog^s'i míís antiguos que .se con' cen, son los

de R. ile V'aqueiras». Y En Menèndez Pelayo hi al'itg per conte

seu (Ant. T. I. p. i.xxxiii): cJün la literatura castellana la in-

fluencia provenzal.... trascendió íí las primeras muestras de la

lírica, hasta el punto de ser obra de un trovador provenzal

(Rambaldo de Vaquciras) los versos quiz.1 m.is antiguos (aun(|ue

a la verdad tiienos Castellanos (/nt- galU'gos) que de cste genero
se citan en nuestra lengua....» V per que 's veja quin castell.1

era '1 d* En Rambau, velatacpn' 1' estrofa: Mas fan dino 'iOStro

pleiío,
I

totío '// soy escarmenlado;
\

per vos ai pena e vuillreito

I
e viei corpo lazerado;

\
la nueit (juan soi en nui leito, \ so: nio-

clias jes respetado
\

per vos, cre, e non profeito:
\
falhit soi en

mei (uyilado,
\ masquefalliirnoncuyiievo \

tnou corassó m'aret&
trayto,

\
e mont gent faulan furtado-i. jEs castell.1 això o es ga-

Jaych.^ V.x\ Mil.1 mcteix no sab que hi ha de dir; En Menèndez
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Pol;»yo diu que es més galaycli que castell.1. De manera que
no es cert que 'n Rambau fes 1' estrofa en castclUi; de manera
que '1 g ilaych-portuí^ucs la hi pot disputar. jNo es mala aquesta,

Sr. Menéndez Pida! jV son els mestres Milíí y Menénde/ Pelayo
qui parlen! jLo bo es qu'aquests versos siguen els més antichs de
la literatura castellana o galayca, en treure el Mio Cid! \Y això

a la dcrreria del sitgle XII! quant la nostra literatura contava a

centenars els poetes y a milenars les r>bres pc>ètiques! segons
hem vist més amunt. iX'aja, Sr. Menéndez Pidal, que s' hi ha de
mirar una micoya més amb lo rallar si no vol que 'ns esclatem

de rialles.... demunt la seua esquena! Ara, si vostè hi consent....

jendev^ant les atxes!

Vist lo que té '1 castellà del sitgle XII, vegem lo que té del

XIIÍ.

A principis del XIII xa néixer a Castella, com diu en Me-
néndez Pelayo (ib. T. II, p, xxxi et ss.) «una escola de poesia

erudita.... Aquesta escola, ])er marcir la seua distinció respecte

de 1' art brossench dels joglars, se donava a sí meteixa '1 títol de
vtester de clerecia, això es, ofici, ocupació, feyna pròpia de cler-

gues, presa ncjuesta paraula clergue amb el sentit ample amb-e
que 1' aplicaven en 1' Edat Mitja com a sinònim d' home cuit y
lletraferit, qu' havia rebuda 1' educació llatina eclesic-lstica. Per lo

general eren vers clergues, y aduch monjos los autors d' aquests

poemes, però tampoch falta qualque eczemple de lo contrari, y
poema de c'erecia hi ha escrit sens dul)te d'un moro.... Aquesta
escola.... molt conserva\'a encara de la poesia dels temps he-

roych=:, y aduch solia emprar certes formes èpiques, que sols

podien tenir un valor convencional aplicades a poemes que se

destinaven just a la lectura dels doctes, y no ja a la recitació ni

a cantar com les gestes primitives.... (^oeczisti el mester de clere-

cia amb cl àç. jüglaría] però no se confongueren may. Coeczistí

també, més cnvant, amb les primeres escoles líriques, amb les

cscok'S de trovadors, però mantengué sempre s' independènci ay
caràcter propi, de tal modo que fins en les obres poètiques de
1' Arxiprcste de Hita y del Canciller Ayala, aont abdós elements
se dimen la ma, no hi surten confusos sinó costat per costat. Amb
una paraula, el viester de clerecia., socialment considerat, no fou

may ni la poesia del poble, ni la poeí-i i de 1' aristocràcia militar,

ni la poesia de les festes palacianes, sinó la poesia dels mones-
tirs y de les naixents universitats o esnidis gcnerals.T> «La llen-

gua dels poetes del mester de clerecia es un:i mica prosayca y
no té gayre color ni brivada, però es llampant, plaent, sucosa,

espressiva y ben castellana?^. cT".l A-ocabulari de la llengua
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èpica, nult roJuit, encara que hitn encrgich, s' aix.unpla prodi-

giosament en mans de üjrcco y molt més dins cl Poema de AU-
x^indreT). En los glosaris íV\\\\ Sanchez, amb tot y ésser imperfec-

tíssims, se pot seguir aqueix desplegament fins arribar a la llcn-

gja polontíssima, jiintoresca y ja del tot adulta, de 1' Arxipreste

de Hita; com si 1' eslors de tota 1' escola no hagués tengut altre

fi q le p.*ep.irar !' adveniment d' aquest gran poeta, tan rich d'

in^eni v d' ale ^ria». ^^2)

N'j he n pj^jda resistir la tentació de posar aquests trossos

tan sustancios )s y saborós. )s del gran critich espanyol, v mes
x-enintuos com 1' anell al dit.

jünins son els poemes del mester de clerecia? Els de Gonza-
lo de Berceo, «el més antich d^ls poetes castellans de nom cone-

gut» (Min. Pel. ib. p. xt.i), son: Vidas de Sutifo Domingo de
òi/oí, de òai Milldn, y d^' Sia. Oria, El sacrificio de la Misa,
E' Miitirio de V. Liretizo, Los Loores de Xuestra Se/iora, De
lo\ sigm (j:i: ti[) irecífàii ante del ynicio, Miraclos de Nuestra
Set'ur.i, Dii'slo de la Vir^en el dia de la pasión de su Htjo y
trci llim i.}<. Els altres poemes coneguts d' aquesta escola son:

Votos dil Pavóii, Libro de Apollonio, Podua de Alexandre, atri-

but at cL'rgue fuan Llorens Segura d' Astorga, Poema de Fer-

ndn Gjnzàlez, 1' aljamint de José o Viisiif, Vida de San llde-

fonso del beneficiat Úbeda (id. ib. p.xi.iii et ss.)

jD," quina època son a"|uests poemes.** Vetaquí això c[ui! hi

contesti lín .Mencndez Pelayo (ib. p. xx.xv): «Hercco sembla

el més vell: de sa \'id.i tenim prou clarícies que corren entre
1' any 1220 y I 242, y amb conjectures fundades En Sanchez va

colet^ir qu' era nat devers l'any 1 19S. VA Libre de Apollonio, el

lleigiiitg,' del qual té molta tr.issa d' arcaisme, deu ésser també
un dels iiiesters primitius ... IJ d" Alexandre té que ésser ante-

(22) Ks molt (Ic II iineiii.-ir (jue <lins un opuscle, ben .ipreciable, estampat no fa

gayre per cantar les glniics y cczellí'ncics «le la nostra llengua benvolguda, 1' apo*

logista haja lenguda la flaquesa de inalmcnnr cl gran .Vrxiprestc, sens duple uns dels

poetes més genials y més grossos qu' ha tcn^uts 1' Espanya, arribant a 1' cslrcin tle

retreure «lo farrigo farrago grotesch y sense art de las faul.is del Arxiprest ile Hiia,

cscritas en una llengua (]ue podriam calific.ir <lc llati-barbrisat". Nos;dtres i|ue

ccnsuram tant fort 1' injustícia i|ue cometen els crítichs y pcriódichs centralistes no

fent de la nostra lití^ratura y dels nostres escriptors cl cas c]ue 's mereixen, en via

ninguna porem aprovar y hem <le condemnar aquesta altra injustícia de desconí-ixcr

y negar, en forma t.m ofensiva com injusiilic.ida, cl mf-rit escepciona! y 1' altíssim-

v.ilua d' un poeta tan insigne com 1' Arxipreste, aont se mostra tan opulenta y esa

plóndida \.\ llengua castellana. Crcym oue es un md sistema contestar amb injust'

cics a les injustícies.
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rior al Fernàn Gonzàlez, qui amb algunes coses el recorda y
]• imita y anterior també a la Crònica General^ aont apareix

aprofitat. L' època del Poema de Yusuf es més difícil (I' acla-

rir,.... però 'ns inclinam a posaria a n-el sitgie XIV.... En quant
a n-el beneficiat v^beda... sabem que va viure en temps de Fe-
rr.1n IV^ y de D."* Maria de Molina». De manera que tots aquests

poemes, en treure la Vida de S. Ildefonso son del sitgie XIII,

com ho son també, segons sostén el meteix Mcnendez Pelayo
(ib. p. IX, xxvii et ss.) els poemes De los Infantes de Lara,
Dispntación del nlnia y del enervo. Debatés del agiía y del vino,

Misterio de los Reyes Magos, Arentnra amorosa, Vida de Santa
Maria Egipdaqwi y Libro de los tres Reys d' Orient, y casi

tots ells son de la segona mitat de dit sitgie (id. ib. p. vi),

. Devers el meteix temps feu la seua aparició formal la prosa
castellana: prop de l'any 1 247 el gran arquebisbe de Toledo,

D. Rodrigo de Rada, traduí en vulgar la seua Historia GotJiica,

y 1' any 1 24 1 fou traduit també el Fòrum yadicuin amb lo nom
de Fuero ïiicgo (Amador de los Rios, ib. T. III, c. viu, p. 420-

32), y a n-el rey Anfós el sabi se deuen les encantadores proses

de L'.is Partidas, La Crònica General, La Grande et General
Esíoria, Líbros del saber de Astrologia. També aparcgueren
devers aqueix temps Calila e Dina, Engannos de mugeres v
altres.

Per altra part, a n-aque!les meteixes saors «una polent ri-

uada de poesia lírica, com diu el meteix Menéndez Pelayo (ib.

T. III, p. VII. et ss.) devalla de les comarques occidentals de la

Península, obrintse camí triunfiíl desde Galícia fins a Andalucia y
Múrci I, traspela dins els meteys poemes del mester de chrecia

rompent la monotonia del tetrastrof monorrim y acaba per des-

terrar 1' aleixandrí èpich sustituintlo per una variedat infinita de
combinacions estròfiques, lleugeres y cantables..,. Ens trobam,
donchs, devant un fet indisputable y curiosíssim. La primitiva

poesia lírica de Castella s' escrigué en galaych abans d' escriu-

re-se en cistella y va coeczistir un sitgie y mitg amb la poesia

èpica y amb totes les manifestacions de la prosa. Y aquest galay-

guisme no era just erudit, sinó que trascendia a les cansons del

poble. El meteix. poble castellà, qui entona en la llengua de Bur-

gos se3 gestes heroyques, se valia del galaych per les cantigues

A'^ escarni y de inilzir.... Aquell fet, que a n-els vells analistes

semblava aillat e inesplicable, d' haver compost en galaych tots

sos versos el patriarca de la prosa castellana», D. Anfós X lo

sab', «ordenant de més a més que 's cantassen a Múrcia aont

maní que 1' eiterras-,ea, s' enllassa avuy amb una sèrie de fets
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elocucntissims, y no es més que confirmació d' un.i lley històri-

ca goneral. No fou una sortida o xoluntariedat de I). Anfós el

canrar la poesia galayca, ni manc(^ 's pot dir qu' ell la creds, en-

cara que son llibre [I^is Canfiças., pres en conjunt, siga la co-

iecció poètica més vella que tenim d'aquest dialecte. Versos més
aatichs mesciats amb altres més moderns contenen els dos can-

soucrs de Routu, (23) aont també 's registren composicions pro-

fanes del sabi monarca de Castella, tjue, per lo picaresques y
V aducli lascives, contrasten singularment amb ses llegendes

relligioses. La meteixa perfecció de llengua y ritme que- en

les Ciintigas s' observa, es un bon indici d' una elaboració poè-

tica anterior y tal volta ben llarga, els primitius monuments
de la qual se son fets malbé». Ydiu més envant (^p. xiam et ss.i

1' insigne crítich: «L'n sitglc durí pròcsimament 1' apogeu de 1'

escola trobadoresca de Galícia, tiesd." '1 reyn.it de D. Anfós el

sa/ndi Castella y D. Anfós III de Portugal fins a I). Anfós XI y
I ). Anfós IV respectivament. Durant tot aquest període el ga-

lavch fou la llengua lírica de les corts peninsulars (esceptuada la

d' Aragó y Catalunya, aont predomina\a 1' imitació pro\'ensal

diriícta)». Tant era així que M Marqués de Santillana (sitgle X\')

escrigué: «i£ después fallaron esla arte que m lyor se llama é el

arte común, creo, en los reynos de (iallicia é Portugal, dorule non

es d? dulid.ir que el exercicio destas sciencias mas que en ningu-

nas otras regiones é provincias de Esjjan i S-' acostumbró; en tanto

grado, que non hd mucho tiempo qualesquier decidores é trova-

dores destas partes, àgora fuescn Castellanos, andaluccs o de Ex-

tremadura, todas sus obras componiai en lengua gallega ó por-

tuguesa:). Ivi .Milíí confirma tot això d'-l revnat de la lírica galav-

ca dins les regions castellanes desde D. Anf«')s X fins a la derre-

ría del sitgle XIV. A la mitjania d' aquest sitgle ja s' inicia una

tendència a mudar aquell estat de coses y a adoptar la llengua

castellana por la lírica. D. Anfós XI doní '1 cap dev.mt

component una poesia lírica en la llengua materna (jue comensa:

Hii un ticmpí» co(j! flores, inclosa dins el Causotier del ]'aticà

(Men. Pel. ib. p. xlui); altres poetes a poch a poch seguiren I'

ec/cmple, y, quant comcnsíí M sitgle X\'", els poetes c.istellans ja

lia\'ien abandonada a(|uclla llengua d-- ' "^ dii'scv hkiIJim•s v so-

miadores melangies.

Deixam per més envant les consecuències que d' això se des-

prenen contra M nostre contrincant.

(23) En donarem I H. lli u.ii. Lli liel orígens tle la lioiiyu:» y iiiernuira gnlnyca_

poiuiguesa, si Deu ho vol.
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5i 3. I.-i |lenn;ua gallayca-porluguesa: son orií^cn y jirimers monuments.

Hem indicat nies jimiint (art. anterior, p. 3491 que, devers el

mcteix toinps que M castellà, se forma a les regions occidentals

de la l'enínsiila cl galayck, ([ue més envant s'anomenrí portuguès

por lo quí veurem. Va néixer dins les muntanyes de G.ilícia y
de Lleó; se va estendre per les regions del Minho y de Beira qu'

anaven poblant els çjalaychs després de la reconquista, (oferia

aquesta llençrna, com totes, les scu^s varietats dialectals. Consti-

tuit el comtat do Portugal la derrería del sitgle XI per D. Anfós

VI de Castella, que M dona a son gendre Enrich de Borgonya,

—

el fill d' aquest, Alfonso- Eariques, després de la victorià d- Ou-
rique denumt els moros (any II39), a n-el camp de batalla me-
teix fou proclamat rey de Portugal, y així nasqué aquesta na-

cionalidat. l^ssent la dinastia francesa y essentho per consegüent

molts de bisbes y abats y gent grossa, 1' element francès eczercí

una influència marcadíssima demunt l:i llengua del nou reynat,

introduints'hi els sons nassals y enfosquint les x^ocals donantlos

una partida de tons. .Amb això la variedat de galaych que 's

parlava a Portugal, ana fentse prou diferent de la que 's parlava

a Gah':;ia, y així result-ircn dues l)ranques de la meteixa llengua

amb una sola soca, nada, com hem dit, dins la muntanya galay-

ci y lleonesa. Y no es aquesta llengua una variedat de castellà,

un dialecte castellà: es una llengua, encara que germana y prou

consemblant de la castellana per la sintacsis y el lècsich, ben di-

ferent d' ella, sobre tot per la fonètica, una llengua amb xMda

pròpia V amb caràcters ben difinits que li donen autonomia com-

pleta (Vid. Men. Pelayo, ib.. T. III, p. 1X-1.1; Milà, Obras, T..1I,

Ttovador. P. IV, art. 3; Diez, Grami/i. T. I, Dotn. Poi't.)

Sobre el moment en que brolla aquesta llengua, est.im a les

fosques per falta de monuments. N' Amador de los Kios (ib. T.

in, c. IX, p. 462) creu que ja estava formada abans del gran bis-

be de Coiipostela Gelmíroz, qu' P^n Menéndez-Pelayo (ib. p. xi)

califica de «figura colossal»; y calcula amb En AL•la (ib.) que la

poesia galayca degué comensar a brotinar devers la primera mi-

tat del sitgle XII «durant aquell breu i^eríode d' esplendor, cjue

com qu' hagués de donar a la rassa habitadora del noroest de la

Península la hegemonia sobre la demés gent d' ella» (Men. Pel. ib.

p. xi). Fos per amor de les rierades de pelegrins qu' acudien de

tot 1' Occident, sobre tot de France, a visitar el sepulcre de

St. Jaume a Compostela, y que hi duguessen la llavor de la poe-

sia nova, en llengua \'ulgar; fos qu'3 la hi duguessen Marcabrús

y altres trovadors llengadocians que visitaren la .cort de Portu-
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gal, o els cc/crcits o l'.u liilcs de creuats quo hi anaven de l'rance

per combatre els muslinis i\'id. cund. ib. p, xiii; fos la lUuor

dels primitius celtes, conservada de generació en generació en

forma de cansons dins aquelles muntanyes, cansons que, mudant
ile pell com les serps, p issaren p' el llatí rústich embordonit de
gcrmanich, prenent forma defmitiv a dins la filla d' aquest, dins

la llengua nova (Vid. eund. ib. p. xviii); fos que aquesta Uen-

gui, això es, la galayca y 1' asturiana, se ficsass^n primer (|ue

la castellana (Milà, ib.); -lo cert es que «a n-cl sitt^le XIII y XIV
hi hagu^" una poesia lírica popular de rara ingenuidat y bellesa»,

«de cir;ictcr mé^ popular que a Provensa y amh un fondo de

melancolía vaga, misteriosa y somiadora» (Men.Pel.ib.p. xvii); hi

ha^ué tot un tresor de cansons «indígfenes, sens dubte, com ho

de nostra sa meteixa ausència de caràcter bèlich, la mollor suau

dels afectes, el perfum bucòlich, que 'us transporta a uia espècie

d' Arc ídia, relativament pròspera en mitg de les tribulacions de

I' E lat .Mitja. L' ideal qu' aqueixa poesia reflecsa, es el que co-

rrespon a un poble de pet'ls llauradors escampats per redols de
cases y que tenen llurs aplechs a n-els sintuaris y romeries» (id.

ib. p. xviii). Y aquesta poesia s' imposa a tots els territoris de

llengua castellana, y dins tota la Península (fora dins Ara-

gó) la poesia lírica adopta com a forma d' espressió la llengua-

galayca, segons hem xist mes amunt, donant 1' ec/emi^Ie el gran

.Aniós X lo snói.

Vegem ara quins son els monuments primitius d' aquesta

llengua y sa literatura,

I/i cjljbre cirta llatina, empedrcgada de paraules de la llen-

ga \ulgir, que suposen donada per Alboacem Iben Mahumet
Alhom.ir, amir de Coimlira, I' any 734, per regular li situació

de sos súbdits cristians, que Raynouard inclogué tlins son Clioix

(Intro 1. p. ll)y Bruce W'hyte dins sa 1 li-^t. des Lang. Rom. T.

III, p. 493 et s.,— lo Dr. Diez {Grainin. I". 1 Dc>ni. Port. p. Ql) la

dona per apòcrifa, citant en prova d' això el romanista Lembke»
Gcschiclit:' vflii Spanien, I.314; y posa coni a monument més an-

tich d' aquí'sta llengua una escriptura de I I02 (\'id. Kibeiro,

Oòservaçòe^ para servirem de mcmorias ao systema da dip/ovia-

iica fiortti^çueoXy Lisboa, 1798, I, p. OI, aont se troba una llista

de les escriptures antigues).

Kls monu:Tir"its literaris d >1 galaych-portuí^ués est.in inclosor.

dins els següents reculls <> (Miison^-s 1 Vid. Hio/, ib.: Mi-•n. Pel.iyi»,

ib. p. xt.vi et ss. in nota

I. Canioneiro d' liI Rei Ih I)inic, por Caetauo López de

Moiira, París, 1S47. lis un bossí del gran cansoncr de la Biblio-

teca Vaticana.
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II. Ftagiuentos de hicin cancionciro iiudito na iwraria do

collegio dos iioòrtü de Lisboa^ París, I<S23: tret d' un manuscrit

(Ic la Biblioteca d' Ajuda^ publicat molt a la bebetlana per Lord
Stuard. Després en feu nova edició el diplomatich brasilench

F. A.jde Vernhagen baix del títol: Trovas e cantares d' nn co-

dice do seciilo XIV, Madrid, 1 849.

III. Cancioneiro geral de Resende (^Wxii'gAv'í, 1 846 et ss. 3

vol.): se compon casi ti)t de poesies del sitgle XV, Segons lín

Aíenéndez Pclayo (ib. p. xi.iv) es dels libres més embafosos del

mon.
IV^. Gansoner de la Biblioteca Vaticana, cod. 4803, del

siti^lií XVI, publicat pc-r lo catedratich de llengües roni.lniques,

de Roma, tïlòlech y paleograf de bon de veres. Ernest Monaci,
1' any 1875, a Ilalle amb lo concurs de 1' editor Max Niemeyer.

Conté 1205 cansons.

V. Gansoner d' Àngel Colocci. \\\ meteix Monaci amb son

deixeble Molteni troba primer la taula de tal recull a^ la biblio-

teca Vaticana, cod. 32 17, y més cnvant el recull meteix dins la

biblioteca del Marqués Brancuti de Cogli. Aquest cansoner in-

clou 470 cansons que no 's troben dins cl de la Vaticana, y les

publicaren Monaci y Moitcni 1' any 1880 dins la gran publicació:

Go)nninnica!'Jione dalle Bibliotheche di Roma e di altre biblio-

tJieche per lo studio delle lingne e delle letteralnre ronianze (1 la-

Ue, M. Niemeyer).

VI. Gantigas de Santa Maria del rcy D. Anfós X cl sabi:

publicades 1' any 1890 por la Real Acadèmia Espanyola amb
gran cabal de notes y observacions de 1' acadèmich D. Lleopolt

A. de Cueto, Marques de Valmar.

De tots aquests reculls resulta que les poesies més antigues

que 's conserven de tal llengua son les del meteix rey don
Anfós X.

§ 4. Llengua ilaliana: s )ii ori;;cii y primers monuments.

líren una bona partida les llengües que 's parlaven primiti-

vament a Itàlia: comensant p' el nort y seguint per avall, hi ha-

via '1 gdlic/i (gaulois), etrnsch, onibrid, sabellià, volsch, osch,

llatíy grecli dins la Lucania, Fulla y Calabria (Diez, Gramm. '\
. I,

Don?. ital.) El llatí per el predomini de Roma, no sols se \'a es-

tendre per tota la península, sinó a tot 1' occident. Després de la

desfeta de 1' Imperi s' establiren a Itrília els liérids. els ostrogots

els lons'obarts, v a n-el mitadia v Sicília els bisantins, els alarbs v
els normants; però 1' element llatí estava tan arrelat y tan dins
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1.1 sanch dels habitants tie la península, qu2 's sobreposí a tots

els altres elements iingüístichs, indíj^enes y adventicis, assimi-

lantk)s-se, y per la evolució natural de la llatiiiidat, qne mes
amunt hem estudiada, se congriarem dins la península un i parti-

da de dialectes nuïs, cjue constituïren la llengua italiana, «ano-

menada ile tot d' una /inçiia l'iilgaris, vulgare latiinim, vnfgare^

latino volgarci» (M. ib.). L' us d' aquesta llengua parlada entre la

gent p >lid i consta desile 'I sitgic X, per un escriptor que vi\ía

devers lany Qóo, un tal (ÍDnzo, que diu: «\'a creure el monjo de

St. Gdl (abadia faiiosíssima a n-aquell temps) qu «jo ignorava la

ciència de I" art gramatical perquè qualque volta me rclur per 1'

avès qu;- lench de parlar li nostra llengua \ulgar, qii' es tan

semblant a la llatina» 1^4) Segons conta Witichind, 1' emperador
Ot I (<l' Al.-manya) snx'na parlar li llengua romanay la esclavò-

nica, però ho feya ben clares vegades. (^5) «Xo's necessiten testi-

monis per pro\•ar qui' preveres y prínceps parK-u'en a n-cl poble

en la scua llengua» i^Die/, ib. p. ']2)\ però la pretlicnció se Jeu en

llatí fins a St. Francesch d' Asis y St. Antoni de IMdua, (]ue*s

serviren de l'it.dia» (id. ib. p. 71 in nota), lira lan forta y tan fon-

da la tradició llatina, y tan indiscutible y inc >ntra>.t ible, que «el

llatí era considerat com a llençiua nacionil»; v, com «se diferencia-

va tan poch dj la llengua parlada, no hi hav^ia motiu perquè Ms

doctes volguessen afrontar les dificultats de manetjar una llengua

que no més se pirlava, y plena per lo meteix de incertituts y arbi-

traria en s„'3 formes, espressions y ortografia. Així com els

italians anyoraren sempre 1' antiga grandesa de Roma, y se

donaren, sempre que pogueren, institucions consemblants a les

antigues, waren conservar amb més tenacidat I' us de la llengua

ll:itina» (César Cantú, ib. p. 443) dins els escrits, y per això tarda-

ren tant a escriure en llengua vuilgar, y per lo meteix la litera-

tura italiana fonch la més t irdana de les literatures neollatines.

Se citen alguns monuments insignificants anteriors a n-el sitgle

XÍII. Muratori {Antiqu. ital. viedii wini. XXXII. ap. César Can-

tú, ib.) publica dues cartes de 1' any 900 (jue, si fosscn autènti-

ques, provarien rnu'ls habitants de Còrcega y .Sardenya parhucn
a-N's-hor'"; nn ilioma ben semblant a l'italiíí d'ara. Sti'Ox-n «'s-

i24; i .li-. [,utavil S. Galli inonachiïs iiic rcmotuin a scicnüa •;n»m.Ttic.ic .irtis,

licel ali(iu<indo rctanlcr usu nnstrae viilgaris liiigua^, ijuae latinitnti viciíia est. Mar-

tcne, l'el, Scríp. ampla (ollectio. I, 29S, ap. Ccsar Cantu, Historia Viiii'osal, vcr>.. y

ed. castellana, Barcelona, iSSfjSg, T. V, L. XI, c. X.Wlll.ii, 436.

(25) A'i'tnaiia liiv^ua sla-i>oiiicaquc loqui sciclml. scd yariim est i]ucii carn ni nti

dignattlur. Mcibonius I, p. 650, ap. Diez, ib. p 71.
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criptures del sitgle Xlí, entremesclades de llatí y d' italií, per

eczeniple una de 1 122, ben curiosa (Muratori, ib. II, col. IO47).

Hn cjuant a n-els tests pròpiament dits, posen ordinàriament els

primers a n-el mcteix sitgle, y son: una inscripció de II35 qu'

eczistia altre temps dins le Seu de Ferrarà; y una inscripció la-

pidària, pcrteneixent a la familia Ubaldini, de Florència de 1' any
I 184, també desnparescuda, aont hi havia trenta versos italians.

Modernament han dcscubertes unes poesies líriques calificades

de mitjan sitgle XII 1 Vid. Gherardo de Firenze e di Aldobrando

da Siena, poeti del secolo A7/, meni. di Caria Bandí di Vesme,

dins les Mem. delí' Accad. delle scienze di Torino, Vol. XXIII,

ser. II, 1866. Vid. Diez, ib. p. yi). Sigucn o no d' nqueix sitgle,

lo cert es que la primera escola poètica en llengua italiana fou la

que 's congria a la cort d' En Federich II de Sicília a principis

del sitgle XIII, y que d' all.l se va estendre per tota Ilalia; y la

c.tnsó de St. Francesch d' Assis al fraie Solé es un dels monu-
ments més xells y venerables d' aquella naixent literatura (Milà,

Obras/lW. Poesia Provcuzal, p. 136 et s.) que 's desplegà

dins poch temps amb gran energia y esplend.desa dins els dife-

rents dialectes. «Així el napolità, que es el qui té una literatura

més considerable, ademés del poema de Ciullo d'AIcamo, anome-

nat ja del Dante, y que Tiraboschi suposa de la derrería del XII

y altres crítichs moderns de mitjan XIII, posseeix fragments del

diari de Matteo Spinello, de devers 1' any 1 2 50 (Vid. Muratori,

Scriptores, \'II, p. 1064 et ss.) Una crònica rimada d' Antoni de

Boezio, d' Aquila, la posen a la segona mitat del XIV (Muratori,

Antiqinit. VI, 7 II 1. Han impreses unes cartes sardes qui 's re-

munien a n-els anys II53, U/O y I182 (Muratori, Aiiíiquit, II,

p. 1054, 1051 1059; conf. Spano, Oríographia sarda., II, 85 et

ss.). Kl monument més vell del dialecte sart, son els Estatuts de

Sassari, dels temps del Dante (dins 1' Hist. pairicc vtonnw. T. X.

Turín, 1861).— Hi ha poemes històrichs en genovès qui daten de

la derreria del XIÍl o primeria del XIV (Arcliivio storico italià-

110, app. n." 18); hi ha una canso mitgen provensal mitg en geno-

vès, de Rambau de Vaqueiras (Parnase Occitanien, p. 75), qui

es més vella encara: se remunta a la derrería del XII; un poema
bergamesch, // Decolcgo, se remunta a mitjan XIII (Biondelli,

p. Ó73). Un bell monument milanès, contemporani del Dante,

banyat d'una color ben particular, son els Vulgaria de Bon\•esin

dalla Riva (ed. Bekker, Berlin, 1850-58. Vid. sobre això Mussa-

íïa. Beitrlige zur Geschichte der romanischen SpracJien, 1862),

com taonbé una poesia de son contemporani Pietro Da Bescapé

(dins Biondelli, Poesie lombarde del sec. XIII, Milan, 1 856). Del
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sitgie XIII també datn ima pessa clc vers en venecià: Crnis d'una

dama qui tèH marit a la creuada, (luc presenta ja completament

els draclers d' a(|u«>st dialecte (\'id. RaccoUf dt poesíc veinzia-

ne. 1S45, p. I.) Se troba el dialecte vcroncs usat dinsdiïes llargues

poesies espirituals de Fra Cïiacomino (ilins Ozanam, Documents

inèdits. París, 1850; y Mussaíïa, Monum. ant. Viennc, 1 864, que

posa '1 manuscrit a mitj.in sitge Xl\'). Durant els dos primers

sitgles d'* la literatura italiana va eczistir a n-cl nort de la pe-

nínsula, frcch a frech de la llengua italiana del centre, una espè-

cie d' idioma literari que amb variedats dialectals presenta una

partida de trets identichs, y que, si les circunst.lncies polítiques y
literàries 1' haguessen favorit, hauria pogut resultar una nova

llengua romànica litcnlria^-• (Vid. Mussafia Macaire. p. V. et i\lè-

moïres de /' Acad. de Viènne, XLII, 277. Vid. Diez, ib. p. 82. 83).

De tots els dialectes italians el més sortat fou ei tosc.1 perquè va

tenir els escriptors més famosos d' It.llia: Tiuitton d' Arezzo, Hru-

netto Latini, jacopone de Todi, Cino de Tií^toya, D;:nte, líocca-

ccio, Petrarca, els quals li donaren tal prestigi y predomini, que

'Is escriptors de les altresregions malaxetjaven acostarse en

llurs escrits a n-aquella manera de parlar (\''id. César Cantú, ib.

p. 445); y els escriptors toscans qualque cosa prengueren <^els

altres dialectes per enriquir cl llur, y així resulta «una llengua

que no fou ni de Pisa ni de l•'lorència, ni de Padua, sinó que tenia

qualque cosa tots els idiomes (de la península) y que les dominí»

(V^illemain, Cours de ÍAit. '\\ 1, x» Leç, p. 299) y les domina en-

cara baix del nom de Llengua italiana, essent la scua basse prin-

cipal el tosca. Per això escrigué Fóscolo: 1' italiíí es una llengua

literària; fonch escrita sempre y may parlada» (ap. Diez'

ib. p. 72).

^ j. El Romanx y cl l'alaclt.

(Jualque cosa hem de dir d' aquests dos estols idiomritichs

da soca llatina, encara que se siguen dcsplcgats|separa(lament de

les altres llengües romàniques y llurs literatures no tenguen cap

punt de contacte amb les demés neollatines.

/. /•,'/ Romanx.

«Dins un tros de 1' antiga Rhètia, avuy cantó dels Grisons,

se troba una llengua qui s' acosta en certes coses ja a I' itali.1, ja

a n-el provensal u Irancès, y presenta en tota la seua estructura

un aspecte ben particular. Aquesta part de la Rhètia 1' anome-

naven els alemanvs a 1' F.dat Mitja Chure-Wala, d' ont surt lo
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nom Cliurivehch que designa aqueix dialecte. Aquest nom es més
restret y modest que '1 de rheto-roninn, un compost qu' en lloch

s' usa. Dins el país nieteix la llengua s' anomena romanx. No
porcm, malgrat toies les reclamacions contríries, posaria a n-el

costat de les sis llengües romanes literàries {llengua d' Ocy fran-
cès, castellà, portuguès, italià, valach) com una garmana igual

en drets, primerament perquè, trastornada per influències es-

trangeres, no ha pogut arribar a una completa originalidat (com

fa notar August l•\ichs qui ha analisada amb gran esment la se-

ua estructuraj; y després y 5obre tot perquè no s' es desplegada

dins aquella regió cap llengua literària, ja que no hi escriuen ni

hi parlen en no ésser en los dialectes y amb una ortografia arbi-

traria. No hi ha idioma literari conrat y polit, que no s' era

mester, es ver, per una mica de poble dels Alps; allò que 's mira

com a llengua escrita, xa a la par amb los dialectes y muda com
ells. Lo monument més vell d' aquesta llengua es una traducció

del Nou Testament de I' any 1 560, reimprés 1' any 1607 (Vid.

algunes cites dins Carisch, Formenlehre, p. 175-184). Els dialec-

tes principals son dos: el del país de dalt a les fonts del Rhin; y
a les del Inn el dialecte de /' Engadin, qui s' anomena ladin,

això es, llatí. Aquests se subdivideixen en dialectes secundaris,

V. gr. el lladi en alt y baix lladi (Vid. Carisch, Diccionaire,

p. XXV et ss.; Formeulehre, p. llSetss.; Bocttiger, Rhàtoro-

vianska sprakets dialekter, Upsala, 1 85 3; Mitterrutzner, Die

Rhàtolanischeu Dialecte in Tyrol. Brixen. ISS^)-—Audeer ha

tractades dins son llibre (De 1' origine et de /' Histoire de la

langue rhèto-romane, Chur, 1 862) totes les qüestions més impor-

tants que 's refereixen a n-aquest domini idiomatich; y dona una

llista bibliogràfica de 1 76 obres escrites en tal llengua». «L' as-

pecte etimològich» d' ella «es ben digne d' atenció. Els Rhe-

tienchs eren de rassa etrusca. En temps d' A.ugust conquistaren

els romans el país y el someteren a la llengua llatina. Pochs sit-

gles més tart, els alemanys ocuparen la part occidental y els Ba-

varians 1' oriental: a 1' oest la llengua romana s' es conservada;

dins 1' est
(
Vorarlberg, Tyrol alemany) quedà esveida. Se con-

serven vestigis etruschs dins els noms geogràfichs, com ho ha

demostrat un filòlech (Steub, Veber die Urbeivoliner Rhàtiens,

1843; Zur Rhatischen Ethnologie, 1854); alguns sustantius dei-

xen conjecturarne d' altres. L' element romà s' es enfosquit

ferm, sobre tot per 1' us frecuent de la metatesi, y no son peti-

tes les dificultats que resulten d' això a 1' etimologia.... L' ele-

ment germànich es prou considerable, però no s' hi aficà en bo-

na part, com ho indiquen les formes, fins a una època tardana.»
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Això es lo (juc diu d' aquesta llengua el patriarca de la filo-

logia roniíinica Dr. Dic/, (ib. Dialect. Roumanclies^ p. 121-24),

considerant el romanx com una branca de la llatinidat, encara

que massa entrevessada d' altres influències estranyes; y com a

rom.lnica la consideren y la presenten també el gran Meyer-
iàibke dins sa Grtjinmaiye des Laugues Romaiu•s y la clàssica

obra Grundríss tür Roi/ianischt•n Philologit\ monument gran-

diós que ha alsat a la filologia neollatina Ciustau Gròbcr amb la

colaboració dels més notables romanistes d' Kuropa. Sols el

nom de romanx (romans) y de lladi (llatí) (|ue porta aquest

idioma; nom (|ue no li han posat els filòlechs rtniíanistes, sino'ls

meteys pobles que '1 parlen; nom que la conciència incontrasta-

ble de son origen llatí, imposà a les generacions, y ningú ja es

capaç de mudarlo y (ernc prevalèixer un altre; sols aqueix nom
basta y sobra per provar lo qu' ensenyen aquella llegió de filò-

lechs, lo que es evident, això es, que '1 romanx es una de les

llengües neollatines y filla com aquestes del llatí.

Lo benemèrit y honorable patrici Hscm. 1). Eusebi Güell y
Bacigalupi, President dels Jochs Florals de Barcelona 1' any 1900,

llctgí un discurs, notable, elocuent y ple de bon sentit, aont trac-

ta d'aciuest.i llengua relacionantla amb la catalana, fent una sèrie

d' observacions dignes de tenirsc en conte, dient que se 'n po-

den treure quatre conclusions: i."* Que '1 rhètich y los demés
idiomes neollatins no son fills del llatí classich, sinó que tenen un
origen anterior; 2^ Oue, per trobar aquest origen, hem de cercar

una civilisaciü anterior a la romana; 3/ que '1 poble etrusch

d' ont sortia '1 rhètich porta dins el llatí bona part del seu llen-

guatge; 4." Que essentse establert el poble etrusch a Catalunya,
es natural que influís jioderosament en la formacic') de la notra

llengua. No porcn acceptar aquestes conclusions, fora de la ter-

cera, per lo qu' hem dit fins aquí sobre 1' origen de les llengües

neollatines, que no es més que lo que ensenyen y donen ja per

cosa prowada y resolta els grans mestres de la filologia compa-
rada que 1' líuropa rcgoneix com a tals. Que les neollatines no
venen del llatí cl.lssich, presa aquesta espressió en sentit rigu-

rós, no hi ha cap fi lòlech modern que hu sostenga; lo que sos-

tenen els grans filòlechs moderns, y passa com una cosa evident

c indiscutible, es que les llengües neollatines son filles del llatí

vulgar, son filles de la civilisació romana; y una de les proves
mé-i tortes de que hu son, es que tot d" una que varen néixer, s'

anomenaren així, romanes, com consta p'els monuments qu' hem
citats, y molts més que 'n poriem citar, delssitgles \'III, IX y X.
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Il.Kl Valacli.

«A n-el sud-est de I' Europa, a les ducs voreres del baix Da-
nubi, una bona partida de pobles parlen una llengua d' origen

llatí per la construcció gramatical y per la composicií') lecsico-

lógica. Per més cntreniesclada y alterada que sembli aques-

ta llengua, no li porem negar un lloch entre les romanes, en

consideració a sa categoria esterior (ja qu' ella es la llengua

oficial, litúrgica y literària de les regions que la parlen) y a la

trassa arcayca que la distingeix.—El nom de Valach es estran-

ger y provablement d' origen germànich... Els valachs meteys s'

anomenen romans, romuni, y sa llengua, romana, romunia. El

dominis actuals d' aquesta llengua comprenen la Valaquia y la

Moldavia, una gran part de Transilvània, y part d' Hungria y
Bessarabia, y s' estenen ademés a una vasta estensió de la vora

dreta del Danubi dins les antigues províncies de Tracia y Ma-
cedònia fins a la Thesàlia. Tot això se divideix en dos grans dia-

lectes, el del nort y el del sur, anomenats daco-romàn y macedo-

roman. El primer passa com a manco enterbolit y literàriament

més desplegat; el segon ha rebuts més elements estranys... y es

romàs en 1' estat de patuès. Sols entendrem per valach el pri-

mer... La població primitiva de la Dàcia era d' origen thraci y
parlava una llengua consemblant a 1' ilirich; els habitants de la

Dàcia oriental eren getes y els de 1' occidentals dacis. Després

de conquistar els romans la Ilíria (any 219 abans de J. C.) y la

Mèsia (any 30 abans de J. C), 1' emperador Trajà 1' any 107 de

la nostra era, feu la Ddci i província romana: Irajd, vençuda la

Dàcia, hi va menar mottíssima de gent de tot lo mon romà per

poblar camps y ciutats (Eutropi, VIII, 3). Abans d' això la po-

blació thràcia ja havia higut de buydar devant una invasió de

sdrmates, de 1' Orient (Vid. Niebuhr, Rleine Schriflen, I, 376,

393). Les colònies que hi dugueren després de la conquista, con-

tribuïren podet-osament a romanisar els primitius habitants, però

no hi saberen posar rels tan íondes com a les regions occidentals,

y devers cent cincuanta anys més tart 1' emperador Aureli ha-

gué de cedir aquesta província a n-els Gots (272). Devers la de-

rrería del sitgle V, els Búlgars, poble tartre, assimilat més tart a

n-els Slaus, comensen llurs incursions a la Thracia y Mèsia, y
ja hi troben colònies slaves; vuytanta anys després ja hi ha una

província slava a Macedònia, la Slavina, y els dominis del valach

acaben per romandre enrevoltats y ocupats per pobles d'aques-

ra rassa» (Diez, ib. Dom. Valaque, p. 124-26). De tot això re-

sulta que, romanisats a n-el sitgle IV y V els Dacis y getes, a
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n-el \'I s' lli nplegí 1' clement slau; els romuui de la \"ora dreta

del Danubi, empesos p' els slaus, s' allunyaren cap a n-el nort,

aont se troben encara avuy, y se degueren establir dins Macedò-
nia. Aquesta inmensa mcscladissa de pobles se rellecsa marax-e-

llosament dins la branca mes oriental de les formades de la

llengua ríntica y la mitat de sos elements no 's son conservats

llatins. Un poria creure trobar dins aquesta llengua, que no lia

tengut casi cap contacte amb ses germanes y s' es desplegada

sense llur influència, una partida de mots llatins que les fossen

desconeguts. (Jui cregués això, s' enganaria: en te ben pochs de

mots aixf. Ademés de 1' element llatí, s' hi troben elements de
slau, d' albanès, de grech, de turch, d' hungrií, d' alemany y
d' altres llengües: però i' element slau es el dominant (Diez,

ib. p. 126-2;).

La literatura Daco romana comensa la derrería del sitgle XV.
Va sortir a Jassy 1' any 1856 un Uarch Fragment istorik in ve-

chea livibe romenc àt. 1595, reimprès dins la Revista romana,
vol. I, líucharest, 1861, p. 547, 574. Un altre document de 1' any

H3^> igualment publicat, es mirat com a fals. Fins Uavó posa-

ven la naixensa de tal literatura (que no era gayre mes qu' egle-

siilstica) a 1' any 1580. El príncep ds Transilvania Rakoczy fou

cl primer que ordenà (1643) a n els Valachs que predicassen la

paraula de Deu en llur llengua. A n-aquests derrers temps son
sortides una partida d' obres científiques y poètiques en valach.

Molts d' escriptors se son ocupats de llur llengua, però hi manca
un bon diccionari... > (Diez, ib. p. 129-30).

IX

Influència de la nostra llengua demunt les altres neoUatines.

Hem estudiada la naixansa de cada una de les llengües neo-

Uatines y el congriament de llur literatura respectiva. Ara
hem de veure com la llengua d' oc, això es, la nostra, influí per

medi de sa literatura demunt ses germà ne3 les altres neoUati-

nes. Aquest es un dels fets més gloriosos per la nostra llengua,

haver influit d' una manera poderosa, espontània, brillantísima,

durant els sitgles XI, .\II y XIII demunt tote.s les llengües d* oc-

cident, per motiu de que Deu nostre Senjor 1' analtí amb estols

de poetes épichs y lírichs que 1' alsaren tan amunt y le feren

rcsplandir tan fort, que fou famosa y celebrada dins tots els po-
bles accidentals y rebuda amb paumcs d' or y encobeida dins

les corts dels grans barons y dels reys y fins tot de 1' Emperador.
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De tal manera Uambretja 1* influencia de la llengua d' oc

demunt les altres neollatines, que filòlechs tan il•lustres com el

nostre Bastero (Vid. Critsca Provenzalc, ap. Vinaza, col. 74-<S2)

y M. Raynouard. (Vid. Gravim. de la langue romane) y literats

com «Fauchet y Cazeneuve, y historiadors com Ducan^e, /' altbé

Ragnier y Sainte Pelaye, el cèlebre editor dels poemes dels

trobadors, tots homes infatigables en llurs escorcolls y ben ver-

sats en los dialectes vells y moderns de la Provensa ^ (Bruce

Whyte, ib. T. I, c. Ii, p. i8), defensaren que la llengua d' oc fou

la que 's forma tot d' una de la llengua llatina, y que d' ella des-

prés sortiren les altres neollatines, y per lo tant que totes

aquestes procedien de la llengua d' oc. Encara que les proves

qu' aquells sabis presentaren per provar tal tesis, no sigucn prou

fortes per deixaria demostrada satisfactòriament, lo que sí de-

mostren d' una manera terminant y perentòria, es: i*' la major

antiguedat de la nostra llengua entre totes ses germanes les neo-

llatines; y 2°" r influència que eczercí demunt totes elles per

medi de la seua estraordinana y maravellosa producció poètica.

No pogueren provar que tal influencia fos tan grossa, que les

neollatines deguessen la vida a Ja llengua d' oc; ara que 'n re-

beren influòncias indubtables, axò si que hu provaren y ben
provat.

Mr. Fauriel dins la seua Histoire de la Poésie Provençale (T.

I, cap. i; T. II, cap. 23-29; T. III, cap. 30-37, y tots els apèndichs

del meteix tom) sostén, y presenta proves ben curioses y dig-

nes de tenirse en conte, que la llengna d' oc, així com inicià y
donà la lírica a les altres literatures neollatines, inicià y els-e

donà r epopeya.
Mr. Littré dins la seua Histoire de la Langue Fraçaise (T. II,

cap. IX p. 283) diu: «A la llengua de les Gàlies, baix la forma

provensal o baix de la forma francesa, perteneix amb la priori-

clat filològica la prioridat de producció; es allà que comensen
les obres novelles, aquelles qui se desentenen del llatí, el gay
saber, les cansons de gesta, els poemes d' aventures; y les llige?i,

y les ensaboreixen, y les tradueixen, y les imiten dins tot /' occi-

dent.-»

Lo nostre canonge Bastero dins sa Crusca Provenzale (Vid.

Viflaza, Biblioteca, col. 81 y 82) diu: -La meteixa nostra llengua

provensal... per tota 1' Europa s' escampà; fonch a n-els pri-

mers temps curosamenc adoptada p' els Toscans y llargament

imitada també per France, per Inglaterra y per Alemanya,
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essent a-les-hores benvolguda y apreciada com la ç^rega y llati-

na, y fou dels més sotils int;enis coneguda y universal.

Mr. Baret, de la Facultat de Lletres de Clermont, feu un
estudi dels 'Jrobadors anomenantlo Les Trouhadoitrs tt leur

tnjiuence sur la Litlcraturc du Midi de /' Europe, y consagra
quatre capítols a demostrar tal influencia dins totes les nacions
llatines.

Y en Mencndcz Pelayo dins sos notabilíssims pròlechs de la

seua Antologia de Poctas Liricos Castellanos canta ben so-

vint les glòries de llengua y lireratura d' oc, y escriu aques-
tes paraules, tan perentòries (T. I. p. LXXVi et. ss.): «Ln lo

lírich ^com porem prescindir d' aquella llengua d' oc, que fou

en aquesta part mestra de totes les vulgars, per haver lograt,

abans que cap altra, un ver conreu artístich y haver impo-
sada sa tccnica y sos metres y eczemplars de versificació y
son peculiar y artificiós vocabulari, lo meteix a la naixent poe-
sia italiana, que a la galayca-portuguesa, a la catalana, a la cas-

tellana y a la meteixa escola dels minnesinger alemanys? La
poesia dels provensals, el valor estctich de la qual ha pogut
eczegerarse, però 'I valor històrich ningú '1 posa en dubte, fonch
com una espècie de disciplina rítmica que trasforma les llen-

gües vulgars y les va fer aptes per I* espressió de tots els senti-

ments y hi desplegà la part musical y el poder de 1' armonia,
creant per primera volta un dialecte poctich divers de la prosa,

.'imb totes les ventatges y desventatges anecses a tal separació.

J""ou gran, encara que efímera, la resplandor d' aquella poesia:

sos intèrprets, ja de noble ]\ de humil nissaga (perquè '1 talent

poètich aplanava totes les distàncies y establia la més vella de
totes les aristocràcies intel•lectuals), varen recórrer triunfants y
fcstetjats, lo meteix les plasses publiques, que 'Is palaus dels

reys y els castells senyorials; mesclaren la poesia de la vida amb
la poesia dels versos, prenent part activa y militant en totes les

Ihiyte.s de llur temps; repartiren a balquena 1' alabansa o 1' igno-

mínia sobre Ueals y traïdors, donadors y estrets, valents y co-

varts; convertiren la poesia amb una espècie de tribuna o de
periodisme d' oposició, els ecos del qual ressonaven dins totes

les Corts d' l'Luropa Aquella gentil primavera poctica.... pre-
cisament per esscrse entrecuytada a llorir, va durar lo que du-
ren les roses primerenques La planta lírica era massa tendra
perquè no la gelassen les tremuntnnades de 1' Kdat Mitja. Criada
dins la admósfera molla y teba de Provensa, no pogué resistir

les ratxes desfetes del Septentrió, y se va veure arrabassada de
rel, y ses fulles volant amb el vent anaren .i caure dins altres.
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comarques de desple<íament intel•lectual mes tarda, pefS finis

finis mes ben sortades. Totes les escoles de lírica cortesana

anteriors a n-el sitgle XVI procedeixen mediata o inmediata-

ment d' aquesta breu )• pelegrina floreixensa de la llengua

d' oc '.

Després d'-aquest esplay del gran Menéndez Pelayo, creym
que ja està dit tot quant se pot dir sobre I' influència de la nos-

tra literatura deniunt les altres neoUatines.

§ 2. Influència demunt la llengua francesa.

En donen testimoni Bruce-Whyte, Baret, Fauriel, Milà y
Fontanals, y altres.

Diu Bruce W'hyte dins la seua Histoire des Langues Rovia-

tu's, T. I. c, 2, p. 62, que < la llengua dels trobadors influí consi-

derablement demunt la francesa >; y a n-el T. II, cap. 29, p. 482,

diu que a mitjan sitgle XII els pocfes d' allà dessa 'I Loire va-

ren comc7isar a pretidre una partida de formes del prove7isah\

y a n-el cap. 30, p. 516, ahtgque cfonch durant aquest sitgle

que 'Is trovers giraren la vista vers lo Gay Saber, /' influencia

del qual es ben visible dins llurs lays y fabliaux y en /" adopció

de locucions y idiotismes provensals>y, y en la pag. 478, cap. 29,

ja havia dit que *ls trovers {eyenmanlleus de formes literàries a

n-els trobadors.

Mr. Baret dins el seu estudi Les Iroubadours, consagra tot

el capítol VII a la poderosa influència dels trobadors (de la llen-

gua d' oc) demunt els trovers (de la d* oil), demostrant aqueixa

influencia: 1.'='' per les moltes de paraules qu' 2.<\\x&ít^ prengueren

d' aquells; 2.°" per /' imitació completa de casi totes les formes de

poesia lirica, usades dels trobadors.

Mr. Fauriel, com ja vérem més amunt, sostén que la litera-

tura francesa, com les altres neoUatines, rebé de la llengado-

ciana la poesia lírica y la èpica.

En Milà dins un article publicat demunt el Diario de Bar-
celona r any 1858 (Obras T. V. Poesia de los troveros, p. 105)

diu que «els francesos del Nort poden oposar a la poesia lírica

provensal, el nom de prop de docents cansoners o trovers lí-

richs, que ?io's negueti els íntims investigadors a considerar com
a brillants deixebles dels trobadors en llengua cT ocr>; y dins un
altre article, Poesia Provenzal. su influencia es la francesa é ita-

liana, publicat dos anys antes dalt el meteix Diario (ib. p. 134-

36') y dins Los Irovadores, P. I, art. 4, not. 24, p. 45 et s.) sos-

tén r influència de la poesia Uengadociana dalt la francesa, ei-
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tant una partida de fets que la proven, y dient: « Xo hi ha dubte
que r escola poètica dels trovers se presenta formada la derre-

ría del sitgle XII, y a n-aquest temps perteucix Cristià de
Troyes, un dels mes instruits y fe\ners. Aquesta posterioridat,

el meteix nom de trouvcre, la consemblansa de molts de termes

y procediments poètichs, les mostres indubtables d' imitacions

parcials, proven evidentment que la poesia lírica artística pro-

vensal, àduch quant se concedís que no produí la de France,
va assistir no obstant a la seua formació y determinà molts

dels sens caràcters t.

§ 3. Influència demunt la literatura mglesa.

Vetaquí això que 'n diu Mr. Baret a la segona part del capítol

Vil de son referit estudi: ^ Segons confessen els millors cntichs

inglesos, la poesia de la Gran-Bretanya va participar de I' in-

fluència general eczercida demunt la literatura europea ja per

les idees noves introduides per les cansons dels trobadors, ja

p' el caràcter de llurs ficcions, ja per la forma mètrica de llurs

poemes. —Nat l'any 1328, un sitgle passat l' esveiment de la

poesia provensal, Geofirey Chaucer va conèixer, no obstant,

aquesta literatura, sobre tot dins la fonda originalidat del geni

d' ella, del qual trobava rastre per tot arreu, ja dins les compo-
sicions de Dante, de Petrarca y de Boccaccio, ja dins els trovers

francesos qu' ell estudià principalment.

Chaucer va crear la llengua de la poesia a Inglaterra, per

sos estractes, ses traduccions y imitacions de tot genre. Dins
totes les nacions es el paper que juguen els traductors (sempre
se'n presenten) abans d'arribar el moment de la fecundidat

pròpia. VAs viatges de Chaucer a France y a Itàlia, motivats

primer per la necessitat d' instruirse y després per ses funcions

de gentilhome d' líduart III, la vida d* un home de mon y l' hàbit

de la cort feyen que Chaucer fos la nata per iniciador, posantlo

en r evinentesa de conèixer les millors maneres de parlar y
totes les elegàncies de llenguatge Fou presentat a Petrarca y
tal volta a Boccaccio.—Petrarca 1' introduí dins I' estudi de la

poesia provensal Ell se degué donar a 1* estudi d' aquesta

poesia, escrita amb un dialecte universalment regoncgut com
el més polit de tota 1' Europa. La llengua de Chaucer presenta

'Is trets d' aquest estudi».

Posseint els reys d' Inglaterra durant els sitgles XII y XIII

casi tota r antiga Aquitània aont se parlavan branques de la

llengua d' oc, y mesclats en les lluytes polítiques d' aqueixes
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regions y amb estreta amistat o en guerra amb los principals

trobadors, molts dels quals visitaren la cort britànica y hi foren
rebuts, com per tot arreu, amb paumes d* or,—es naturalíssim

que hi deixassen moltes llavors de literatura Uengadociana y
qu' aquesta influís visiblement demunt 1' inglesa, essent mestra
d* ella com de totes les vuij^ars, segons 1' eczactíssima espressió

qu' hem traduida més amunt d* Kn Menéndez Pelayo {Ant, T. I,

p. LXXVI).

§ 4. Inrtuència demunt la llengua italiana.

Fan constar aqueixa influència se pot dir que tots els qui
tracten dels orígens de la literatura d' aquesta llengua.

Bruce Whyte (ib. T. I, c. 2, p. 62) diu que -da llengua dels

trobadors va influir considerablement demunt 1' italiana >.

En Menéndez Pelayo {Ant. T. I. p. LXXVi) sostén que da
llengua d* oc va imposar la seua tècnica y sos metres y eczem-
plars de versificació y son peculiar artificiós vocabulari, lo

meteix a la naixent poesia italiana, que ^ a les altres neo-
llatines.

César Cantu {Hist. Univ. T. V, L. xi, c xi), escriu que «els

trobadors frecuentaven els palaus y les corts d' Itàlia, y que
*tan divulgat estava 1' idioma provensal a Itàlia, que *1 conside-
raven com a més adecuat a la poesia que la meteixa llengua
del país >, y que xFolquet de Marsella fou el primer italià que
feu poesies en llengua provensal. Molts d' altres seguiren les

seues petjades, y n' hi hagué de totes les comarques, especial-

ment de l'alta Itàlia»; y en cita una bona partida d'italians»

conradors del provenzal: De Gènova: Bonifaci Calvi, Percivalle,

Simó Doria, Huch de Grimaldo, Jaume Grillo, Lanfranch Ci-

cala; del Piamont: Pere de la Roverc, Nicolet de Turín, Pera
de la Caravana; y Albert Queglio de Niza, Albert de Lunigiana

y Marqués de Malespina, Pere de la Mula de Monferrat, Ludo-
vich de Pavia, el Monjo de Fossano, Bartomeu Zorzi de Venè-
cia, Pau Lanfranch de Pisa, Ruggeroto de Luca, Migliore de
los Abbati de Florència, Lambertí Bonarello de Bolònia, Fe-
rrari de Módena y Sordello de Màntua, el més famós de tots.

En Milà dins el referit article Poesia Provenzal, tan avengut
com tot lo seu (Obras, T. V, p. 135-37), estudia aquesta influència

dient que «amb més individualidat ^ que a France «se presenta
r introducció de la poesia provensal a Itàlia, aont se poren
senyalar tres períodes complets, en part simultanis: I trobadors
provensals a Itàlia; II trobadors italians en provensah III tro-
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badors en lleiiii[ua italiana ', diu cjue els poetes provcnsals

visitaren amb preferència les corts de Saboya, Monferrat, Este,

N'erona y Malespina de la vall de Macra ', que '1 joi,4ar N' Ogier

de Viena visità la I iombardía, En líernat de \'entadorn la cort de
l-errara. En Cadcnct la de Malespina, En Rambau de V'aqueiras

la de Monferrat; posa Uavò els italians que conraren la poesia

provensal, }' recorda que Dante dins s' obra De Viilgari Elo-

tjuio se queixa dels mals italians que preferien el provensal a

r italià; y presenta 1' escola siciliana d' ICn l-'ederich II, inicia-

dora de la poesia italiana, com a deixeble y imitadora dels

nostres trobadors.

Mr. liaret dedica tot el cap. IV' de la seua obra sobre 'Is

Trobadors a 1" influència d* aquests dins Itàlia, aont fa veure

qu' aquesta influencia, no sols fonch a n-el sitgle XII, sinó a n-el

XIII y a n-el XIV; que 'Is mestres de Dante (Brunetto Latini,

(juido Guinicelli, (juittone d'Arezzo, Guido Cavalcanti, Dante
de Majano) formaven una escola tota provensal p' el fondo de
llurs sentiments, encara que ja escrif^uessen amb italià; y estrac-

ta lo que diu Mr. l•'auriel dins s' obra Dante et les origines de la

langue et de la littcrature italiemies{^^x\s. 1853) sobre l' influèn-

cia del provensal a Itàlia. El Cardenal Bembo (sitgle XVI) a n-el

primer capítol de ses Prose confessa que la llengua toscana es

deutora a la provensal d' un nombre infinit d' espressions y de
modismes; Crescimbeni regoneix que 'Is 1oscans califiquen els

poetes provensals de mestres; y el professor Nanucci dins son
Manuale delia Letteratura delprima secolo delia lingna italiana

(I-'irenze. 1S57) demostra amb multitut de cites y amb totes les

clarícies imaginables aquest gran fet literari de que 'Is italians

».lel primer període imitaren els provensals. Demostra Mr. Ba-

ret r entusiasme y fonda coneixensa que tenien de la literatura

Uengadociana els dos grans poetes, glòria d' Itàlia y de tota la

literatura moderna, Dante y Petrarca. Dante presenta els poe-

tes dins el Purgatori, formant estol els italians y els provensals,

y senyala com a coporal el trovador gascó X' Arnau Daniel,

y posa en boca seua vuyt versos en llengua d' oc, cosa que no
feu per cap altra llengua 'ni literatura; y va prendre d' un tro-

vador provensal. En Nicolan de Tnrin, V admirable alegoria

segons la ([ual un* àguila personifica I' Imperi dins la Glòria

{Parad. cant. VI), com s' inspirà en moltes d' altres coses dels

nostres trobadors. Petrarca, criat dins el cor de la Provensa, a

Avinyó, estudià Dret a Montpeller, ple de tradicions y de re-

cordanscs trobadoresques, aont se dedicava més a la lectura

d' 1 loraci, de Virgili, de N' Arnau Daniel y d' I'n Vcrc d' Alver-
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nya, que no a la delDigest, y I' hagueren d' enviar a Bolònia per
decantarlo dels encanteris de la literatura. Acabats els estudis

tornà a Avinyó, y més tart feu una passada per Tolosa com hi

establia els Jochs Morals La sobrei';aya Conipanliia dels sept 1ro-

badors. La genial y personalíssima poesia del Petrarca esta re-

plena d' influencies pro\ensals, com fa veure Mr. Baret. y dins
el Cant IV de sos Iriíonfs d' Amor retreu amb grans elogis una
partida de trovadors: X' Arnau Daniel, En Pere (;V^idal?), En
Pere d' Alvernya, En Rambau d' Orange, En Rambau de Va-
queiras, En Folquet de Marsella, En Jofre Rudel, En Guillem
(;de Cabestany?), N' Aymerich (^de Pegulhan?), En Bernat (;de

Ventadorn?), N' Huch (^de St. Circ?), En Gaucelm (^Faidit?).

§ 5. Influència demunt el galaych-portugués.

Mr. Baret consagra '1 cap. v de la seua obra sobre *ls Troba-
dors a demostrar 1' influència d' aquests dins la llengua y litera-

tura galayca-portuguesa, y no sols l' influència en les formes es-

ternes de la versificació, sinó en les idees y maneres de veure

y en lo que constitueix el bessó de la poesia, influència que 'Is

historiadors y crítichs portuguesos, antichs y moderns, son els

primers en regonèixer. Indica Mr. Baret la partida de fets que
motivaren tal influència, per eczemple, les estretes relacions so-

cials y polítiques de Galícia y Portugal, y sobre tot Portugal,

amb les nacions occitàniques y de la dinastia portuguesa amb
les cases reynants d' aqueixes regions durant els sigles XII y
XIII. Amb això 's va introduir dins Portugal la poesia Uengado-
ciana, que despertà viu entusiasme dins molts de cors, y bro-

llaren poetes al uf, congriantse aixi 1' escola lírica galayca-por-

tuguesa, que d' aquesta manera resultà filla en part y deixeble
dels nostres trobadors.

X* Amador de los Rios {Hist. Crit. T. Ilt, c. ix, p. 466) diu:

«No tenim por arriscada la opinió dels qui troben 1' origen de
les formes artístiques de la poesia erudita, gallega y portuguesa,
dins la lírica dels provenzals».

En Milà dedica 1' art, 3 (p. 521-36) de la P. iv de Los Lrova-
dores a 1' estudi de 1' influència dels trobadors dins la literatura

galayca-portuguesa, y la demostra aixi com ell sol demostrar
les coses que defensa, amb tota solidesa y evidència. Vetaquí la

conclusió que treu: «Encara que dins el cansoner de D. Dionís
(Diniz) se troben no poques poesies de forma popular, es indub-
table el contacte de la poesia provenzal amb la portuguesa, com
ho demostren, en que no hi hagués altres raons, dues composi-
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cions de D Dionís, en la primera de les quals se proposa fer una
canso a la manera dels poetes de Provenza y en la segona les alaba

per llur destresa en lo trobar Aquestes refercncies, 1' us ge-

neral de verses de <) y 1 1 sílabes, la estrofa construïda ^general-

ment a la manera provenzal, la correspondència de rimes en di-

ferents estrofes y 1* us de la tornada o cndressa, algunes parau-

les aplicades amb el mcteix sentit que en les poesies de la

llengua d' oc, proven cumplidament la influència provenzal dins

r escola portuí^uesa. » Cada afirmació d' aquestes du la seua no-

ta corresponent aont hi aplegà el gran mestre les proves de lo

que diu, que no hi ha qui les desfassa.

En Menéndez Pelayo fAtit. T. III, prol.) fa un estudi, acabat y
magistral com tot lo seu, dels orígens de la literatura portugue-

sa tal com apareix dins els grans cançoners de Roma^ publicats,

com vérem, l'any 1875 y 1880. Sostén (ib. p. xii) que <la lírica

dels trobadors ^ no* «entrà dins Partugal per comunicació di-

recta de France,de Catalunya ni manco d' Itàlia, com vol suposar

l'erudit leòfíl Braga, sinó que de Galícia passà a Portugal >; y
distingeix (ib. p. i\-\LViii) amb gran justícia y cczactitut dues
cscolas }• dues èpoques dins la naixensa de aqueixa literatura: 1'

escola erudita y palaciana, filla de l' influència provenzal.que ini-

cia el moviment literari, y 1' escola lírica popular, indígena, bro-

llant de les entranyes de la tradició, y que acaba per influir 1'

escola erudita y li empelta la seua saba y Uecor, fentse dels dos

elements una sola poesia, glòria altíssima de la llengua galayca-

portuguesa y de Espanya durant els sitgles XIII y XIV. L' esco-

la erudita la formen ^les classes cultes, els reys, els bastarts

regis, els grans senyors ï', que «se empenyen amb imitar làn-

guida y fastidiosament la poesia provensal..., y sols conseguei-

xen despullaria de son caràcter d' actualidat històrica» (ib. p.

\iv) <L' únich resultat, el mèrit gran y positiu d' aquesta imi-

tació provensal, consisteix en la part tècnica, en la gimnàsia de
rimes, en lo feixuch aprenentatje que convertí la llengua ga-

layca en lo typ més vell deb dialectes lírichs de la Península.

Xo importa que aquestes formes servissen de tot d' una per P
espressió amancrada y trivial d' un sentiment fals que fa perdre
'1 rcv Dionís dins cabilacions metafísiques y bravetjar d'una pas-

sió misteriosa, temorega y inmaculada que tan pocli s' avenia

amb la seua vida habitualment ben esbeldregada > (ib. p. XV)

<Dins la poesia galayca hi havia sens dubte una disciplina d' es-

cola, y arriba a tenir ben aviat una poètica pròpia, com les poèti-

(jues provensals, imitant aqiestes ^ (ib. p. \xi) No hi ha dubte
que amb elements poètichs-niusicals d' origen purament galajch
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se son combinades reminisccncies ben directes de certs genres

subalterns de la lírica provensal, que, pochs conrats p' els tro-

badors antichs, varen adquirir notable importància entre 'Is de

la derrera època, sobre tot el fecundíssim Guirau Riquier, que

visita les Corts de la nostra Península y dirigí a D. Anfós lo sabí

cl cèlebre memorial o requesta sobre 1' ofici y nom de joglar. Me
referesch a les vaqueres, pastorelles y serranillas que dins la tèc-

nica portuguesa sembla que s' anomenaren vilanes (vilaas.)

No se tracta aquí solament de la repetició de un typ tra-

dicional, que degué ésser comú a diverses poblacions de llen-

gua romana (provensals, francesos, italians, etc.) , segons I*

avenguda observació de Meyer, d' una imitació literària y deli-

berada (ib. p. XXXIII et s.). < La part satírica del cansoner es general-

ment brutal y grosseríssima, però de molt d' interès històrich....

P' el fragment doctrinal que acompanya 'I cansoner Colocci-

Brancuti, se veu que hi havia ^) cantigas d' escarneo,que os trova-

dores fazeti querendo dizer mal d' alguem, e eles dizem Ik' o per

palavras cuòerías; ^) cantigas de maldizer, que fazen os trovado-

res muy descubertamente et e?i elas entran palavras a quem que-

rem dizer mal; '^) y cantigas de joguete certeyro y de visaeUia,

pitjors encara que les altres. Eren totes elles una imitació ben

rònega del sirventcs provensal, però d' un to mès baix, cínich y
tavernench...» (ib. p. xxxvi). Entre «les curiosidats literàries que

'ns ofereix I' esplèndida troballa dels cansoners lusitans» resulta

' la imitació provensal directa y visible en los sirventesos y en

les tensons ^ (ib. p. xxxix et s.). '^El cansoner d' Ajuda, enc ra que

desposseit de tot valor poétich y moh embafós de lletgir, té T

importància històrica de mostrarnos el primer moment, esclusi-

vament provensal, de 1' escola dels trobadors portuguesos,

abans d' ésser influida y dominada p* el lirisme popular...» (ib.

p. XLViTi in nota). <E1 resultat més positiu y més durador de 1'

influència provensal dins Espanya, fonch la creació de una no-

va escola de trobadors a la part central y occidental de la Pe-

nínsula. Aquesta escola, qualsevol fos la comarca natal de llurs

autors, no emprava la llengua castellana, sinó una altra (la

galayca-portuguesa) Aquesta llengua s' esmol•là de tal ma-

nera a la imitació dels provensals, que va adoptar gran part

del seu vocabulari y, com se suposa, la seua variedat y riquesa

mètrica, confessant y regoneixent sempre son origen: Quer eu

en maneyra de provensal trobar àgora un cantar d' amor, deya

1 rey D. Diniz, un dels poetes capdalts d'aquesta escola... > (id. ib.

T. I. p. LXxxiii et s).

Després de tot això creym que roman provada y re-de-pro-
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vada r influència de la llengua y literatura nostra deraunt la L^a-

layca-portuguesa.

§ 6. Inlluencin flinint la llengua y literatura castellana

Aquesta influencia comensa ben de bon' hora. Vetaquí en

resum lo que 'n diu cl mestre Milà dins la Part ii de Los 'Iro-

7'adoris: X influència del mitgdiay del nort de France dins les

Casteles comcnsà de bon de veres en temps de D. Anfós \'I

(1065-I109) establints' hi forsa de gent d'aquelles regions y
molta d' ella de gran influencia. Ja abans d' això, els catalans

havien aydat sovint a Castella contra 'Is sarrains, cstrcnyentse

així les relacions entre 'Is dos pobles. ^Ubcrt estava, diu En
Milà, el camí de Castella a la poesia provensal dins el rc)'nat de

D. Anfós VII (1106-1157) flU d' un príncep borgonyó (la Bor-

gonya meridional es de llengua d' oc), criat p' el comte de Tra-

va genre del d" Urgell, cosí de X' Anfós Jordà comte de To-
losa, y casat amb una princesa de la casa de Barcelona (112S-

1 149)1, cdona Berenguera, germana d'En Ramon Beren-

guer IV', senj-ora molt garrida, de grans dots y estimadíssima

de sos vasalls, que se 'n degué anar a Castella acompanyada de
dames barcelonines, y es segur que no oblidà Ics usanses de la

jí'Wí/ /JííV/vVï (Catalunya), A-LEs-iloKKS Miís culta (^lte 'ls pais-

SOS CENTRALS D* EsPANVA». Molts dels senyors Uengadocians

visitaren la cort de D. Anfós Vil, y sens dubte «els hi acompa-
nyaven. < els trobadors y joglars, qu' eren la joya de les corts .

Aquells senj'ors, y el primer de tots cl Comte de Barcelona, ple-

gats amb el rey de Castella, prengueren Almeria a n-c's sarrains

r anj- 1 147. Per animar la gent a n-aquesta creuada, el famós
trovador gascó Marcabriis va compondre son poema Lavador
(piscina\ y més envant en dedicà un altre à D. i\nfós; y llavó se

presentà ell dins la cort, aont fonch molt ben rebut, lo meteix
que r altre trovador, tan anomenat, En Pere d' Alvernya, en
temps de D. Sanxe III, fill de D. Anfós VII, (1157-58), a n-e qui

dedicà una canso escitantlo a combatre la morisma (ib. a. 3. p.

68-73). í)- Anfós VIII (1155-1214) se casà amb una bisneta del

trobador Kn Guillem IX d' Aquitània y germana d' En Ricart

cor de Lleó, lo que ' pogué facilitar de bell nou el favor de la

poesia provensal a Castella-; y motivà qualque espedició del rey

a r Occitània. Sufrí per la seua frissansa la terrible derrota d'

Alarcos l'any 1195; y son amich coral, En Folquet de Marsella,

compongué una f^rerÀcansa per escitar la cristiandat contra 'Is

scrrains venguts d' Àfrica, que com que volgucssen fcrse seua
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tota l'Espanya; y quant, l'any 121 1, cayguci mort, batallant con-

tra la niorisma, 1* infant de Castella D. Ferran, En (iarau de Ca-

lansó, trobador de gran tama, li dedicà un cúntich fúnebre sen-

tidíssim. Predicada la creuada dins la cristiandat a favor de
Castella, vengueren milenars d' estrangers, entre altres, el tro-

bador (jravaudan lo Vell, que va compondre una prezicaiisa^

també per dur gent a la creuada y que le recitaren per tot ar-

reu dins les terres de llengua d' oc. El resultat de tal creuada
fonch la grandiosa victòria de les Navès de Tolosa (16 juliol de
12 12). En Pere Vidal de Besalú fa grans elogis del Rey D. An-
fós VIII y de la seua cort, aont era rebut y tractat amb paumes
d' or, y lo meteix succeí a n-els altres trobadors N' Aymerich
de Pegulhan, N' Huc de St. Circ, En 3avarich de Mauleó, En
Pere Roger; y En Rambau de Vaqueiras també hi degué ésser

(id. ib. a. 5, p. 115-33). D. Anfós IX de Lleó (i 198-1230) fou molt

alabat d' En Ramon Vidal y de N' Elies Cairel, y rebé a la seua

cort N' Huch de St. Circ y En Guillem Ademar; aquest visità la

de D. Ferran III el sant, (1200- 125 2), del qual feu gran alabansa

r insigne Guirau de Bornelh (id. ib. a. 8, p. 152-55). El rey

castellà que *ls trobadors més festetjaren y que més els-e va pro-

tegir y fins y tot se feu llur deixeble, va ésser D. Anfós X, (1221-

1284) lo sabi. Parlaren d' ell en gran elogi En Guillem de St.

Didier, En Bertran de Carbonel, N' Aymerich de Belenoy qui

se passà llarch temps a Castella, N' Arnau Plagués, En Guillem

de Montanyagut, En Ramon de Castelnau, En Nat de Móns de
Tolosa. En Bonifaci Calvo, de Gènova, acuiht coialment a la

cort castellana. En Ramon Latorr, de Marsella, En Folquet de
Lunel y En Garau Riquier de Narbona, qui visqué una bona
temporada a la meteixa cort y escrigué I' any 1274 la famosa
Requesta a D. Anfós sobre '1 nom de joglar (id. ib. a. 10, p. 194-

246).

Aqueixa famosa sèrie de fets qu' acabam de resumir havien

de motivar y consumar una influència de la literatura d' oc y d'

oil dins el reyalme de Castella. « No hi ha dubte que la poesia

heroyca-cavalleresca obrà eficaç ^ent demunt la castellana.» (id.

ib. P. III, a. 4, p. 538). «Se descubreix dins 1' antiga poesia cas-

tellana una gran influència de les contarelles franco-cavalleres-

ques». ^Se tremeteren aquestes per via de la llengua d' oc o d' oil?

«Proven a favor de la primera 1' analogia de vocalisació de la

meteixa amb la castellana, els molts de pobladors galo-meridio-

nals que s' establiren a Castella, el gran nombre de trobadors

que la visitaren y el veynatge y la comunicació casi may inte-

rrompuda y els parenteschs àrab el reyalme d' Aragó; proven a
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favor de lasej^ona el fet de que la poesia narrativa sembla patri-

moni més especial de la gent del nort, y la major influencia fran-

cesa que *s nota aviat dins la literatura castellana propiamente
dita. Creyni qu' aquest es un punt ben mal de resoldre y qu'

ademés pogué haverhi de tot» (id. ib. p. 539 in nota). 'Aquesta
influencia, no obstant, estigué ben lluny d' ésser lo qu' un se

creuria atenent a lo ben rebuts y festetjats qu' eren els troba-

dors occitanichs dins la cort dels Aníosos. La poesia proven-

sal havia cercats aydadors y ausiliars a n-els eczcrcits de Castella

escitant els reys a la Uuyta, eczaltats y plorats els prínceps, era

tenguda com a primeia joya de les festes de cort, y qualcuna de
ses composicions I* havien apresa de cor la gent palaciana. Tot
això havia de trascendir a les maneres y a la llengua, però no
produí una escola d' trobadors en castellà. Lo gran romanista

Diez {Grtjmw.'V. 1, Dom. esf>. p. 90) diu que dins els autors caste-

llans primitius hi ha rastres de mescla dialectal, això es, dels

diferents dialectes del centre y ponent d' Espanya, «per eczem-
ple, dins Berceo' y com aquest escriptor era de la Rioja, la

seua llengua ja demostra influencia proveusal -.

En Menéndez Pelayo, estudiant aquesta influencia dins els

territoris castellans, diu: ' (jran fonch el crèdit dels trobadors

del mitgdia de l'rance dins totes les corts y estats de la nostra

península. Molts d' ells la visitaren en persona, y varen parlar de
de sos prínceps, ja amb amor ja amb enuig .,..; aquesta meteixa
poesia fonch llum, delit y gauljansa àt les nostres corts, espe-

cialment de la de D. Anfós \1II,> {Aut. T. I, p. lAXViii et s.),

'.Quant la creuada d' En Simó de Monfort feu escampadissa de
trobadors provensals , les corts espanyoles, no ja sols la d'

Aragó, sinó la de Castella y la de Portugal, los aculliren y hon-
raren qui més pogué. Es el punt culminant de la influència pro-

vensal dins la nostra terra. (id. ib. p. lAXXii). Dins la lite-

ratura castellana 1" influència provensal fonch ben poca, y no
Irascendí a la poesia èpica ni a la prosa.... Trasccndí a les prime-

res manifestacions de la lírica. v (id. ib. p. LXWlil). Diu més en-

vant (ib. et p. LX.KXIV et s.) lo que hem trascrit a n-el final de 1'

article anterior, això es, qu' el resultat més positiu y durador
de r influencia provensal dins Espanya fou la creació de una es-

cola de trobadors a la part central y occidental de la nostra Pe-

nínsula>, l'escola galayca-portuguesa, que 'adoptà gran part

del vocabulari V provensal» y ctota la variedat y riquesa mè-
trica» Uengadociana, escola que formaren simult.iniament > cas-

tallans, lleonesos, galaychs, portuguesos, andalussos, estre-

menys., que 's va transformar a la derrería del sigle XIV dei-
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xant el galaych-portugués y prenent el castellà y que subsistí

fins a la primeria del sitgle XVI.
N' Amador de los Rios, defensor a tota ultransa de 1' origi-

nalidat de la literatura castellana y que li costa tant y tant ad-

metrehi cap influencia estranya, nega {llist. Crit. T. lí, Ilus. VI,

p. 579) qu' els trobadors llen^adocians influissen gens dins tal

literatura abans de D. Anfós X el sabí. D' aquest rey diu

(ib. T. III, c. IX, p, 466): «No hi ha dubte que va dur a la Espa-

na central les formes líriques erudites conrades a Galícia, Cata-

lunya y Provensa, just a nel moment que 's moria la musa dels

trobadors, cobrava major virilidat la dels catalans y sortia amb
noves gales la dels portuguesos y galaychs:>. «No fou aquest 1'

únich eczemple (el dels trobadors provensals) que pogué seguir

per comunicar a la poesia erudita dels vulgars el sentiment y
les formes líriques que fins Uavó havien mancat a n-el parnàs

castellà >/ (id. ib. p. 458). No es sols dins les poesies de D. An-
fós X aont lluu la influència de la nostre poesia demunt la cas-

tellana. Aont se troba ben marcada, diu el mestre Milà {Tro-

vadores, P. lli, a. 4, p. 541 in nota), 1' influència francesa y sens

dubte occitànica, es dins el Llibre d Apolonio, tema qu' els

provensals tractaren amb predilecció. El meteix títol de 1' obra

es semi-occitànich, lo qual a lo manco indica que 's conservava

dins un país de llengua d' oc, y s' hi troben evidents provensa-

lismes: genta, m^ en tengo, sí (per així), vendre, qui, plegado,

(reimiO, niiyll, encara, debaylados, estados, benediga, metja, pa-

raulas, ventre, aturas (detens), cosimení, entendre, juvetita, pa-

dir, loguer, planyeré, marchante, ^aleas, senes falla (sens falla),

cremar, etc. Les dues narraciones qu' acompanyen el poema d"'

Apollonio {açi comença la vida de madona santa Maria egipct-

qua; açi comença lo libre dels tres reys d' Orient: títols catalans)

semblen traduits del provensal. Ademés dels provensalismes

no}i ai ren de falsetat, penitenza, descrenza, malveztat, domatge,

galeya, romeatge, buen oratge, ameste, bien amada, sines, mo?ida

(neta),.... ordio, on (aont), lenzuel, sen (sentit), res, decoig (es-

culleix), Hi ha certes rimes que sembla que no poren sortir

d' altre Uoch: palabra, fabla (paraula-faula) romeros, Deus,

(romeus-Deí(s), voz, cruz, (votz-crotz). Que dins aquestes obres

hi ha r influència llengadociana, ho sostén el meteix Milà dins

son estudi capdalt De la poesia heroico-popular castellana,

Ilust. IV, p. 465; y diu que 'I romanista Bartsch (Jahrb. V. 421,

55,) aprova 1* opinió de 1' origen provensal de la vida de Sta.

Maria egipciaca.
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El metcix origen senyala 'n Moncndc/. Pelayo (Anf. T. II,

p. xxiii) a una f>astoyella que obri la preciosa Antologia del

gran crítich, tantes voltes retreta; la trobí 1' insigne romanista

francès, A. Morel-Fatio dins un còdich de la liiblioteca de Paris

y la publicí dins el tom XV'I de Rotnntiia; y diu Kn Menénde/;
«La pastorel•la es sens dubte lo més antich estrictament Hrich

que tenim a n-el nostre Parnàs. L' escolar que la compongué y
que diu de si meteix qu* havia estat molt en Francia et en Lom-
bardïa

\
para aprender coretsia, se manifesta inlluit per la tra-

dicií') pro\•ensal, especialment per la d' En Guirau Riquier y al-

tres .trobadors del derrer temps». ^

Alguna influència llengadociana sentiria 1' infant don Juan
IMannel, nebot do D. Anfós el sabi y net de D. Ferr.in III el

sant, nat a Escalona 1' any 12S2, casat 1' any 1 311 amb Xa Cos-
tansa, germana d' l^n Jaume II d' Aragó, mort 1' any 1 347, es-

criptor notabilissim, autor d' una partida d' obres apreciabilissi-

mes, essent la caporal el Conde Lucanor^ y s' es perdut un Libro
de los cantares qne Argote de Molina descriu, y qu' en Milí

amb gran fonament suposa que tals cantars serien «segons la

tendència dels jochs florals d' aquella època y àduch del troba-

dor En Cerverí de Girona» (Obras, T. IV, Noticias de la vida y
escritos del Infante D. Juan Manuel, p. 1 50). Vivint, com va
viure, a .Vragó, <se degué familiarisar amb \es noelas de la lite-

ratura provensal, de la que resulta una vera mostra son apòlech

del cavaller perpinyanèsTí (Milà, ib. p. 146), que indica que l' In-

fant estava «familiarisat amb la poesia dels trobadors» (id. Tro-
badores, P. III, a 4, p. 542 in nota). També li atribueixen un al-

tre llibre: arte de irovar, que suposa igualment influència llenga-

dociana demunt 1). Juan Manuel.
També se veu aqueixa iniluència dins el famosísssim Juan

Roiz, Arxipreste de líita, del sitgle XIV, el poeta més gran de
la Edat Mitja espanyola, com 1' anomena 'n Menéndez Pelayo
{Ant. V. III, a. II, p. I,un; pcro no es una influència directa, sinó

per via de 1' escola galayca-portuguesa, filla com vérem de la

provensal. D' aquella escola rebé 1' .\rxipreste intluències pode-
rosíssimcs (id. ib. p. xeix et ss.; Milíí, 'Jrovadores, P. III, a. 4,

p. 542).

Com 1' escola portuguesa domin.i en la lirica dins tots els

territoris de llengua castellana (fora Aragó) durant els sitgles

XIII y XIV, els elements provensals qu' aquesta escola contenia,

passaren y romanguerrn dins aquells territoris y per lo tant dins

la llengua y literatura castellana; y ademés, quant la lirica a la

dcrreria del sitgle .\l\^ <leixíí cl galaych-porluguès y canta en
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castellà, no se '."1 treure 1' element pro\'ensal que 1' liax-ia enco-

conada y anostrada, sinó que '1 mescla y refongui' amb els altres

elements que s' anrí assimilant, 1' escolastich, el catal.l-llemosí, el

francès y I' italià.

Amb això ens trobam de ple dins la nova escola poctica, resol-

tamcnL castellana, que 's congrià la derreria del sitgle XI\', durà

fins a n-cl X\'I y tengue son apogeu dins cl reynat de don
Juan 11. Aquesta escola la tenim de cos present dins el Caiicione-

ro de Baena (Anfós, jueu convers), publicat 1' any 185 1 por don
Pere Joseph Pidal, que lii posa una introducció de nií mestra.

Dins aquest Cancionero lluen les diferents influencies que va su-

frir tal escola y que jn hem anomenades: una d' aquestes es la

llengadociana, la nostra.

X'^etaquí lo que'n diuen alguns caps-pares, que hi poren dir

de prim.

Comensem o' cl moteix D. Pere J. Pidal, que diu dins la re-

ferida introducció i El Cancionero de Juan Alfonso de Baena: si-

gla A'F. Madrid. 185 i.) «La poesia de les classes altes... quant

va tenir noticia dels lleinosins e italians, í' aprofità de llurs ins-

piracions y adoptà moltes de llurs formes^ (ib. p. xxiv et s.).

«Generalment han cregut que la nostra poes•ia erudita y pala-

ciana era a n-aquelles saors una mera imitació de la provcnsal o

Uemosina... Aquesta opinió... es a\uy impugnada,.. No nech jo

l• influencia: lo que sostench es que no es estada tanta ni tan

gran com han volgut suposar. Els trobadors y poetes lleniosins

hagueren necessànanieut d' cczercir una influencia mes manco
estensa en el desplegament de la poesia castellana per vàries cau-

ses. Per de pronte, foren els primers qui conraren la poesia amb
una llengua romana o A'ulgar... Per altra part, si bé aquells tro-

badors se solen anomenar per ecscl•lcncia provensals,ia^s sab que

la llengua que parlaven y auib-e que escrivien llurs celebrades

composicions, era la comuna o vulgar dins una gran part d' Es-

panya... y qu' espanyols eran gran nombre d' aqueys meteys
trobadors... Els castellans per llur procsimidat y grosses rela-

cions... amb... Catalunya, .Aragó y \'alència, seguien un comerç

y una comunicació frecuentíssima amb les terres aont se parlava

la llengua catalana Uemosina; y es bo de veure demunt
aqueys fets/' influència que va porery hagué de eczercir a n-el

desplcgameat de la nostra poesia nacional /' eczemple, la famay
/' a)iomenada de la gaya ciència provensah (id. ib. p. xlviii et s.).

«...En aquesta classe de poesia (la dels Cancioneros)-.. no 's pot

desconèixer /' influència més manco directa de /' imitació Uemo-

sina... La rima y les combinacions mètriques... els llemosins les
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arribaren... n un çrau tal de perfecció y de primor, que per forsa

les havien d' imitar els que en Ics altres llengües componien
dites y cansons». (id. ib. p. i.ui).

L' acadèmich de 1' ICspanyola, LI. A. de Ciucto, dins un arti-

cle que posíí ilalt la Kt'í'iw dt's dciix Mondis de Paris, diu: «Dins
les poesies del Cancioncro de Baena hi ha dues influències més
inmediates y mes visibles, les de Provensa y de It.llia. 1/ acció

de la poesia llemosina. massa discutible dins els vells poemes de

gesta castellans y dins els romans, es evident dins la poesia dels

Caiiiioneros\ se demostra sobre tot dins les formes mètriques»

(\'id. liaret, Les Tronbadonrs, c. vi, p. 229-51, ca])itol tot de-

dicat a 1' escola provensaf a Castella).

L' egregi Mil.l dins un article que lieúica a 1" ctiiciú d' aquest

Cancioiwro, diu (Obr. 'X. W. p. 390 et si: «Ademésde semblaii-

ses molt reals dins 1' esperit general de totes les poesies de tro-

b:idors, se presenten de tot d' unn als^unes analo^^ies parcials que
a primera \ ista semblen decisives a favor de /' 'xnfluència provén-

sal. Tals son l'us de qualque terme tècnich com el de cobla espar-

ça per estdncia solta que amb idèntich sentit esta consignat en les

Lcys d- amor d' l•l•i Molinier, el d' algunes paraules emprades en
la meteixa significansa, y, per dirho així, en la meteixa posició

que en la poesia provensal f>í/íZ«íZ per iifania, donear per corte-

jar, z'eyaire per aspecto); I' atenció suma. posada a n-cl meca-
nisme dels verbs y a 1' elecció de paraules llimades; 1' admisió

calculada de pensaments sotils y de metíífores oscures; la tramu-

dansa arbitraria de les terminacions d' algunes paraules. L' obli-

gacií) de contestarscU poetes guardant les nicteixes rimes, es un
principi tot provensal, no manco que la reduplicació de rimes d'

un meteix poema; primor en que'ls antichs poetes del Canàonero
est.ln a tants a tants devagades amb los trobadors de la

llengua d' oc, mestres insuperables de la x^ersificació. Certes for-

mes mètriques tenen en xeritat una sabor del tot provensal...

ç'l )eduirem d' això que hi va haver un i influencia inmediala y
directa, o per precisar la qüestió, que 'Is poetes castellans cone-

guessen, lletgissen y estudiassen les fosques poesies del sitgle d'

or de la literatura provensal.'' Creym que no fonch així: que ///

hai^né solainnit una injiuhicia tradicional, ja conservada a lis-

panya,ja comunicada /»' els poetes contemporanis, catalana, fran-

cesa y italiana. Que *is trobadors castellans coneixien la primera
(la catafana), es un fet (reneralment admès y que detiuè revenir

amh /' enllà': de les dues dinastie-iy amb /' injlnéncia personal

de D. línrich d' Araç^ó. Per lo que toca a la francesa, opinam (ju'

era llavo la qui dava la Uey a n-el migdia de France y a n-els
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diversos reyalmes d' Espanya, y en quant a 1' italiana, sa evident

c indisputahlc influència comensíí de bon' hora, enque s' ad-

meté que fou el genovès Francesch Imperial el primer en donaria

a conèixer a n-els castellans». Tractant de lo meteix dins Los

Trovadorcs (P. IV, a. 4. p. 544-54) sostcn cl mestre Milà lo me-
teix sobre la nostra influència demunt 1' escola poètica castellana

del sitgle X\', afegint que «.la tradició trobadoresca arribdf dins

aqueixa escola no per 2in camí totsol; recorda «/íi trasuiisiò de /'

art dels trobadors a n-els poetes castellans qu' escrivien en llen-

gua portngtiesat, y demostra que, ademés de «1' influència fran-

cesa» y «1' italiana», <.<hi ka(^uc-i> la catalana, que Jonc/i de f^ran

trascendcu'ia dins alguns dels capitosts de /' escola castellana.

Després del vell Villasandino que va compondre poesies en ca-

talà, (2i>J trobam D. l^nrich de, Villena, president del Consistori

barceloní del Gay .Saber y autor de la representació alegòrica y
dels \'ers()S catalans per la coronació del d' Antiquera; el qual

per la seua nissaga y per la fama de sa ciència degué ésser molt

respectat. Se muda a Castella y compon son Arte de Sciencia

Gay.i, que, si hem de jutgar p' els fraoments que se 'n con-erven,

;/:; t'S nu's que /' art poètica catalana Htmosina, (^7) cngarbullada

per servici del castellans, fins a n-el punt de servirli de norma
la meteixa col•lecció de tractats de Castellnou, o més bé un'altra

semblant qu' antv-s hem retreta. Finalment el Marqués de Santi-

llana dona mostres ben clares del respecte que li mereixia 1' es-

cola catalana Uemosina, ja citant com autoridat inapel•lable les

deci ions de sos tractats teò iehs, ja eczaltant e's poetes de la

meteixa escola, especialment Moss. Jordi, la apoteosis del qual li

inspirí'l una de ses més notables composicions»: Cita 'n Milà

aquestes p ir uiles del Marqués: cEstendieronse creo de aquellas

tierras e coniarcas de los llemosines esta^ artes d los Gallicos e d

esta primera c occidental parte, que es la nucstra Espaiia, donde

asaz prudente e formosamente se han usado...: aunque en algu-

no9 (versos) así de l-is unas (canciones morales) conio de las

otras (baladas) hay algú nos pies truncados que nostros llamamos

medios pies, los Lemosines, Franceses, e aun catalanes bioqs...

Los Catalanes, Valencianos, y aun algunos del reyno de Aragón

fueron e son ei'andes oficiales de esta arte... Ovo ertre ellos de

senalados hombres así en las invenciones como en el metrm-

car...»; y retreu En Guillem de Berguedó (Í3ergadà), En Pau de

(26) En bon llog gitao la red (178) certes non vos vull mentir.... Vos n* aveu

tot lo mellor (182, Villasandino compongué dues poesies a la coronació de D. Fe

rran d' Antequera. Caiic. de Baena, 65 y 66.

(27) Posa una partida d' eczemples per fer veure la veritat detot això.



— 3«^S —

Bonlibrc. Moss. Pere March cl tr//, Moss, íordi de St. Jordi,

Moss. l'cbrer y Moss. Ausics March. Parlant dels priuensals a-n

cl pròlech contra 'is qui reprenien al^juns consonants o peus re-

pèl iis, diu de tals repn'usors: «los qualcs creo no axcr leido las

rcgulas del trovar e.«^^criptas c ordenadas por Remon \'idal de

liesaduc, ome asaz entendido en las artes liberalcs y grave tro-

widor, sin la conlinuación del trovar fccha por Jufrc de Joxa
(Foxcl) monge negro, ni del mallorquín Uamailo Ucrcnguel de

Noya, non creo que hayan visto las Icyes del consistorio de la

gaya doctrina que per lu ngos ticnipos se tovo en el coUegio de

Tolosa por alitoridad e permisión del rey de Francia.» l•ln la

Biblioteca del .Marques hi haxía lo Torríniany d' Kn 1,1. d' A\ersó

y el Breviari d' Aínory que tanta d'inlluència tingué dins les seues

obres (Amador de los Ríos). Citarem algunes paraules de pro-

cedència catalani o provensal que Ms poetes de lla\ò emprciven:

aprcs (pot ésser fr.), alnda (pr. alauda, oronella), avj^las, cadcra

(del pr. cadí'iras, també cadira, quusa encara Fr. Lluís de León)

djiiCíis, donrar, donegar (pr. domiicyar), cnvcia, piciar, pagcs,

ren, scn, ma! vejairc, però {\)q.x quant).— Aduch devers l'any

1474 escrigué .Segox-ia la .seu.i Gaya. V. Vela/quez, p. 158, etc».

V diu també 'n Mil.í que /' escola castellana del sitgle XVI^
«clàssica it:iliana>, vconsei'vava practiques trobadoresques, espe-

cialment en la forma y demhle de la canso», y que «fins y tot el

mctcix endecasilab {casualment introduït per un poeta barceloní),

encara que modificat, era trobadoresch en son origen-D. Y acaba

amb aqueixa nota espresiva v terminant: «La tornada o despe-

dida dirigida ala meteixa canso ( \^d. Canrión desesperada no

te qucjes, Cervantes) es nua tradició provensal. Recordarem aquí

les dues imitacions de X'Ausies March per Garciliaso... y les tro-

bes provensals (vers. d' onze y cinch) dins la Di ma de Gil

Polo. I-ln quant a la poesia dramíítica, no sense quaUpie motiu

irigueros dins son Quijote de las teatros anomeni amors pro-

vensals les dels nostres antichs drames (castellans).—Kl nom de
/rí;(^7jr se conserva encara dins la poesia vulg.irv. Dins son pre-

ciosíssim cstu<li Übscrvaciones sobre la poesia popular ((^br. T.

W. p. 47) diu que «la noblesa» castellann, «inspirada» -:\pcr les

tradicions de la lírica provensal, conríí la poesia escolastica-pa-

laciana».

\\n Menéndez Pelayo {Ant. 1. 1\'. p. xxxviii) diu que «el

Corpus Poetarum dc\s rey nats de H, Lnrich II, D. junn I, H. Fn-
rich III y la llarga menor edat de D. Juan U... es el Cancionero

de Baena-»... «Lo primer qu' importa es fitar les dues escoles

que dins el Cancionero coeczisteixen sens mesclarse may ni .Iduch
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on les produccions cl' un nieteix poeta, cnque alguns d' ells rcn-

desqucn culte alternativament a una y altra. Representa la pri-

mera la tradició dels trobadors galayclis-poríw^iicsos; la segona
es un rertectime >t de 1' art aleíjòrich d' Itàlia v reíjoneix el Dante
per son primer mestre. Villasandino, Jcrena, l'Ardiaca de Toro,
Macias, Juan Rol rigué/ dc\ Padrón, perteneixen indisputable-

ment a 1' escohi galayca:...» «Molta part del Canrionero de Bae-
na es una continuació evident dels cansoners galiiychs-portugne-

sos, ai.KÍ en los genres y temes com en los metres, encara que
ordinàriament en llengua diversa,..» (id. ib. p. xi-i et s.). ^La
nostra eicola palaciana del sitgle XV viay va ésser provensal
mes que de seí^ona //ui; son origen inmediat es a Galícia; v, si

qualcom pren de Provensa per via de Catalunya, es í-oIs la tra-

dició dels preceptes gramaticalsy teórichs que s' esposaven dins

els tractats de gaya ciència, que entre nosaltres Villena, Santi-

llam, Pere Guillem de Segòvia y més tart el meteix |uan del

Encinx varen imitar». Diu que en lloch d' Europa se conserxen
tan po-h com dins Espanya els tests provensals; y que ni '1

Marqués de Santillana, «tan curiós de tota eru(iició poètica», ni

«1' insiciable poligraf D. Enrich de Villena, ambiciós de tota

ciència humana y sobrenatural», lletgien els trobadors pro\•en-

sals. «Però repetesch que, presa en conjunt la poesia del Cancio-

nero de Baena, presenta un aspecte més provensal que galaych,

encara que 'Is galaychs y no 'Is provensals siguen sos inmediats
eczemplars» (id. ib. p. xliii et s.)

Ademés, prou clar ho diu el meleix Menéndcz-Pclavo Ant.

T. I, p. Lxxvi) que la llengua d'• oc, la nostra, <!•va imposar^ a
la ipoesia-o '^castellana,'» «la seua tècnica y sos metres y mol-los

de versificació y son peculiar artificiós vocaòularis, y que «fonc/i

mestre de totes les llengües vulgars» (ib.) y, per consegüent, de la

castellana.

Moltes més d' autoridats y proves a fa\•or de 1' influència

llengadociana dalt el castellà, poríeni retreure; però consíderam
que ja n' hi ha prou amb les qu' hem posades, pt r pro\•ar allò

que volíem. (28)

(2S) X' Amador de los Ríos (Hist. Crit. T. VI, c. .xiv) regonei.t que Diego del

Castillo, poeta castellà del sitgle XV, esta influit per V estil provensal. D. Joseph

Musso y Valiente, acadèmich honorari de I.1 Real Espanyola, en son discurs de grà-

cies de 2 d' agost de 1S27 (.Uíi/wr. de la Acad. T. III, Madrid. 1871, p. 106-12, ap.

Viiiaza, col. 131) diu que '1 castellà ctomaba del provenzal, que era hermano suyo».
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^ 7. I.' influencia ilc la literatura trdhadorcsca ;es inlluència de la nuítra llcn<íua?

L'n aínich nostre tan hcnvolorut com mcritissim de los Lletres

catalanes a n-e qui luostr.ircni els articles anteriors, ens crida

1' atenció sobre '1 fet de que anomonam injhu•ncia de la nostni

lUn^ita y liUraínta la íle la llengua y literatura provcnsal. Així

r anomen im y no tenim gens d' ànsia que ningú 'ns desf.issa la

nostra tesis Segons vérem a n-cl cap. VI, el català es una liran-

ca, una varictl it de la llengua d' oc. l•Ll cataLí^ el proveiiaai^ el

tolosà n.itòoncs, el llemosí, V alvernyés, el gascó y el viaiiès cons-

tituien la llengua d' O'. Aquest i llengua no era esclusivament

cap d' aqueixes variedats dialectals, sinó '1 conjunt de totes. Per

cosegüent, la literatura llengadoclana se compon del conjunt de

les literatures de ca la un d' atpiells dialectes; y ja 's s.ib cjue les

glòries liieríírics dels diferents dialectes d' una mett ixa llengua se

comuniquen, se sumen, y totes resulten glòries d'aquolla llengua

y d ! tots els qui la parlen, cjualsevol siga 'I dialecte a n-e que
pertenesqucn.

Y no es que nosaltres ara 'ns hngem inventada tal teoria per

engrandir 1' esfera de la nostra literatura y de la nostra inlluen-

eia liter.iria. Xo feym més que aplicar a hi nostra llengua el cri-

teri amb que son apreciades les literatures de tots els idiomes

que presenten variedats dialecta's, per eczemple: la grega, la de

la llengua d' oil y la castellana antiga.

Llengua}' literatura grega'. Aquesta llengua constava en

son origen, segons Aristòtil, d' uns docents dialectes, que 's re-

duiren a quatre principals: 1' eòlich, el dòr'xch. cl jònich, 1' àtich.

Aquells docents eren d' origen popular; aqueys quatre foren

obra dels sahjs, y reproduïen els caràcters generals dels dia-

lectes populars y tendien a 1' unidat. Cada un íl' aqueys quttre

dialectes generals s ilia servir per un genre literari determinat,

per aquell a n-el qual perteneixien les obres caporals que pri-

mitiviíment s' escrigueren en t d dialecte. Així ioneh (|ue per-

què I' ilindií y I' Odissea y 1' Hisíoriíi d' llerodot foren com-
postes cnjòiiích, G.\Jòitich fou cl dialecte propi per la poesia èpi-

ca y 1' història. ICl dòrich y 1' eolich pertenestiueren a la poefía

lírica; y 1' dlich a la poesia dramàtica y a la prosa, per quant els

millors eczemplars que d' aqueys genres literaris sortiren tot

d' una, s' escrigueren respectivament en dòrich y en úiich. Així

es qu' un eòlicli com Pindar escrivia en dòrich, com Ilerodot se

serx^ia del jònich, y els poetes dram.'ltichs d' Atenes mesclaven
1* rtZ/t/r dels dialechs amb lo dòrich dels chors. Üesde 'I sitglc de
rcricles el dialecte àtich domina y s' imposa sobre tol dins la
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prosa, y niés lart dona origen a lo que digueren lleits^ua

comuna. (^9)

Llengua y literatura de oil o francès antich. Aquesta llen-

gua estava constituida p' els dialectes borgonyó, picart y nor-

mant, cada un del quals oferia una partida de variedats subdia-

lectals. Lo meteix que a l.i Grècia primitiva, a n-el nort de IVan-

ce durant 1' Edat Mitja, fins devers el sigle xiv, cada autor es-

crix'ia en lo dialecte de la seua regió, segons se veu per les obres

que 'ns queden de la literatura d' oil.

Llengua y literatura castellana primitiva. Presentava aquei-

xa llengua una partida de variedats dialectals: 1' aragonès, el

rioja, el castellà.^ el lleones. IJ aragonès primitiu no sabem 'que

produís cap obra important; el riojd tinijué el venerable poeta

Gonzalo de Berceo; el castellà prorluí el poema de iMio VÀd\ y
cl lleonès el poema de Alexandre y la versió arromansada del

Fòrum ludtcum, coneguda amb lo nom de Fuero juzgo (Diez,

Gramm. T. I. Dom. esp.).

Ara bé, la glòria de les obres d'aquells diferents dialectes cas-

tellans, francesos y grei.hs, ^'no es tal x'olta una una glòria del cas-

tellà, del francès antich, del grech? ^"No seria per ventura una
toixarrudesa pretenir que l' Iliada y 1' Odissea y V Història de
Ilerodot no son glòries de la llengua grega, sinó just del dia-

lecte jòních, y que les obres de Pin.lar, Teocrit y Pitagores no
més hn son del dialecte tlòrich, y les de Hcsíode just de Veòlick, y
les de Tucídides y dels poetes trígiclis y dels cómichs primi-

tius, just del dialecte àtich\ y que tals obres en dòrich, eblich

y àticli no son glòries de la llengua grega? ^iNo seria la més beu-

la de les ridiculeses pretenir que 1' influència estupenda que de-

munt la literatura universal han eczercida, eczerceixen y eczer-

ciran fins a la fi del mon aquells estols brillantíssims d' escrip-

tors dels diferents dialectes grechs, no més fos y sols se po-

gués dir influència /t'/^/'tíZ, dòrica, eòlica o dtica, y no influència

grega, de la qual tots els grechs se puguen gloriar? ^"Xo seria

una doyada tremenda negar que se pogués dir influencia grega
la d' aquells incomparables escriptors del diferents dialectes

grechs?

Y lo que deym de la literatura dels diferents dialectes grechs,

toca dirho de la dels diferents dialectes de la llengua d' oc y d'

oil, y de la castellana. ^'Que 'ns dirien si ara negassem que la

canso de Rollan no es una glòria de la literatura del francès an-

^29) Hreniïn aqueixes indicacions de A'ouveau Dictionaire Grcco-Français... par

A. Chassang. París. 1896. IntroJ. IV» Part. Tablcati des dialectes de ia langite

grecqtte, % i.
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tich, sinó just del uormant, y que '1 poima d' Alexandre y els

poemes de Berceo no son glòries de la vella literatura castellana

s:no just de la lleonesa aquell y aquests de la riojanar

Aplicant tot això a 1h nostra llenj^ua y lit^atura. ens ijuar-

darem prou de dir que l'influència del poetes provensals y llcnio-

sins siga influència just catalana, si no es que se don a n-aqucixa

paraula 1' estensió que li donava X' Albert de Sisteron, quo, se-

gons vérem dins el cap. \"1, anomenava catalans els gascons,

ptoiensals, llentosins, alvernyesos y vienesos. Donant a la parau-

la català 1' estensió que té avuy, no calificarem d' influència ca-

talana la dels trobadors del Llemosí y de la Pro\'ensa, sinó que

li direm y li deym influència llengadociana, y per lo meteix in-

fluència nostra, això es, de la nostra llengua, en quant sostenim,

v sols 1' i<^nior.1ncia 'ns pot cortrifdir, que M català es una varie-

dat de la lleny;ua d' oc, perteneix de ple a la llengua d' oc; y per

lo tani, totes Ics glòries, totes les grandeses, totes les eccellèn-

cies de la llengua d'oc son glòries, grandeses y eccellenc-es nos-

tres, així com son giories, grandeses y eccel•lencies dels grechs,

francesos y castellans, sense distinció de regions ni d' escoles, les

glòries, grandeses y eccel•lencies de llurs respectives literatures

en totes les varicdats dialectals que cada una d' elles presenta.

Donchs amb aquest sentit deym y sostenim que la nostra

llonrnia y la noitra literatura influïren dalt totes les d' Occident,

dalt el francès, 1' ingiès, 1' iiali.1, el portuguès y el castellíí.

Xo 'n tenim gens de por que per aquest vent ens tassen re-

cular ni el gruix d' un' ungla, per mo!ts y esforsegats que signen

els qui emijenguen.

Tot just ara anam a veure lo insignificants qu' eren les dife-

rències entre la variedat catalana y la provençal, y com el cata-

là d' avuy es més consembl.mt a n-cl pro\ensal dels sigles XII y
XIII que cap d-'ls altres dialectes lleng.idoci ms que 's parlen a

nel migdia de France, lo qual fa que '1 catalri siga 1' hereu Uegí-

tim V directe de 1' antiga escola dels trobadors, que fou la que

\•a influir demunt totes les llengues y literatures d' occident.

X

1/1 nostra llenjjua es coinplc ament .lUtònoma y sui Juris. - EI catal.í y provcnsnl

«Iflí sitgles XII y XIII eren jusl varicilals <!' una mctcixa llcnyi-a, I.i d' oc. - El

ciiali no depen.Icix en res ni per res de! castcll.i, amb cl qual ic manco que veure

que amb Qualsevol de Ics altres neoilalinc^.

Fn M-'néndez-PiJal dins son article de I 5 de desenibre y els

altres qu' ha escrits en sa defensa diu un enfilall de... coses sobre
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1' estructura y constitució del catakí y sobre ses relacions amb
el castellà, que no poren anar ni en rodes.

Les llengües neollatines, com succeix a totes les nades y
sortides d' una meteixa mare, quant comensaren a congriarse

casi no's distingien una de l'altra; però a poch {)iich, així coni ana-
\'cn prenent cos y constituintse, s' anaven destriant, dcpartint y
defmint, fins que, ficsades y constituides d' una manera definiti-

\•a, cada una va prendre per son vent. El procés que seguiren

d' allunyamei.t gradual y progressiu de la soca primitiva, espli-

ca perfectament el let de que, tom més ens remuntam a llur

origen, més acostades y mes consemblants les trobam, així com
s' estan més aprop les branques d' un arbre, els raigs d-' una cir-

cunferència y els brolls d' una font, com més s' acosten a la so-

ca, a n-el centre, a 1' ull de la font. Això e-plica claríssimament

que 'I català primitiu siga més consemb ant amb el castellà,

francès, italià y portuguès primitius que '1 catalallegítim d' ara

amb aqueixes alires nec^llaiines tal com se troben avu\
; y es

eviíient que això no 's deu a que 'I català surte del castellà ni

tenga ni haja tenguda may gens de dependència del castellà ni

de cap de les altres neollatines, sinó perquè es una d'aquestes, y
surt com toies elleS de la meteixa soca, del meteix centre,

de la meteixa font.

Totes les neollatines, així com tenen un meteix ayre de fi\-

mília y una fesomia general que fa que formen un boldró, un es-

tol, U'ia família idiomàtica entre les altres Ilengui s, així també
presenta cada u;ia un ayre especial y una fesomia particid ir que
les dv>n2n ser y car.icter propi y les constitueixen com a tals

llengües.

Oue la d' oc era una d' aquestes y el català una de les nom-
bro=íes y fruyteres branques que la constituien y de les més im-

portants y polents, ho han de regonèixer per forsa tots els qui

hagen esc'»m.esa, encara que siga de lluny, la filologia romana, y
creym haverho demostr.it dins el cap. VI amb autoridats de
tant de pes com Ducange, Milà y Fontanals, Dante A;ighieri,

D.ez, \"iilemain, Bastero, Menéndez-Pelayo y Meyer Lübke; y hi

poriem afegir tots els filòlechs qu' hagen tractada aqueixa qües-

tió, perquè perteneix a la classe de les coses evident?, que just

s' anuncien y ja no 's demostren, en no ésser per confondre

qualque presumit o caparriit que con\enga capturar. No creym
qu' En Menéndez-Pidal nech que la llengua d' oc siga una de
les neollatines; lo que sí sembla que ignora es que 'I català es

una branca, una variedat de la llengua d' oc, y per això s' atan-

sa a dir que '1 «provens.l» o v<llemosí» era «una llengua estra-
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nya», ^estrangera» p' cl <catalans» dels sitgies XII y XIII; però
amb les autoridats que li cnHoc.íreai ilins el referit capítol, ens
sembla que baixar.-! bandera, y se donar.í per conx'cnçut, y, si

no, pitjor per ell.

Oue la llengua d' oc es una llengua en tot el rigor y l'eslensió

de la parauli, tant com ho puga ésser estada may la castellana,

la Iranccsa, 1' italiana, ho demostra científicament lo Dr. Diez
dins els tres toms de la scua G/ujindtica monumental, y ho pa-

tentisa sobre tot 1' història, tlient, com hem N'ist, que es la mes
antiga deies neollatines, la primera que tengué literatura pròpia

y que amb aquesta va intluir demunt totes les altres llengües

germ.mcs. No, no fonch ella jamay tributaria de cap d' aquestes,

sinó cjue aquestes ho foren d' ella, prencntla com a mestra- en
poesia, adoptant el seu vocabulari poèiich, t-mpeltantse la seua

llecor. Klla < r.i la llengua literària dominant, I.i regina de les

llengües vulgars; ben lluny estava de prendre ni de manllevar
res a cap de les altres, sinó de donir muníficament a tote<5. Rlla

era y deu haver d' ésser considerada com a filla iiriniogèn'ta del

llatí per ésser estada la primera que 's va constituir definitiva-

ment, donant de tot d'una fruyts copiosíssims y saborosíssims de
vida, de que 's \'a alimentar tot 1' Occident. Eila amb la llengua

d' oil conserví del llatí part de la declinació, ficsantla dins la

seua neixi nt literatura. ILlia presenta com a caràcter distintiu la

conservació del temes llatins rònechs o amb lleugeres tramu-
danses, esnu)txanl los just les desinències característiques dels ca-

sos, y així son 1' inmensa majoria de Ics nostres paraules. \'eta-

quí un quants d' eczemples: amic-«í, mort-í', cnAKiTAT-t', oki-

Cl-7íin, DoLKNr-^, Ch.\V-ÍS, V.RV.V-iSy NOMíf//, RKdIM-í'//, TOM-^Í, VO
lAM-^//, KXAM-íV/, VKI.AM-íV/, SANG-Z/ZÍ, l'OKT-US, HORT-WS,' HON-Z/Í,

CAR-//Í, plang-í;, amí?, dic-í;, FAÇ•^V^ cap-///, NAS-«.f, etc. etc. lílla

de totes ses germanes es la que altera manco les consonants y
les vocals llatines, la que subjecta mes poch aquestes, sobre tot

dins la varií dat catalana, a la lley de la diftongació, això es,

convertir una vocal en dues formant diftonch, lo cual tramuda
tant y tant la fesomia de la paraula y 1' allunya de la soca llati-

na. I )ins la variedat provensal, llemosina y gascona, hi havia

alguna diftongació; dins la catalana no n' hi ha casi may, y per

això s' hi conserva tan feel la fesomia 11 itina. Vetaqui alguns

eczemplcs al vol: Llat. S^rte: II. il' o. íor/, cast. svv.rtCy franc.

JD/T/, ital. snrte. Llat. Ov-iim: 11. d' o. o«, cast. hvv.vo, fr. (Ku/, it.

tUM'o. Llat. Tv.net: II. d' o. ti-.n y /i'., cast. tw.tie, fr. tw.iií, it. in.fie.

Llat. D[Ms: 11. d' o. DvM, cast. Du\s, fr. Dw.u, it. Du^. Llat. í/o-

tnina, dotnna: 11. d' o. domna, d^ma, cast. dvEua. Llat. Paríus;
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II. d' ü. /)!);•/, cast. pViV.rlo. I^lat. /"k/vV, 11. d' o. /i.r, cast. hw.re.

Ll.it. nnv-us: 11. d' o. wo//, cast. nvKvo, l'r. //kl^, it. n\:>n•o. Llat.

Vv.'iis, 11. d' (). í/K/zj, vRiits, cast. t-ik/zí-í. l'r. í-ie/zj, it. z'ik///. Klla, la

llengua d' oc, se l'orina y se rotgei>c par les lleys l'ttnèti(|ucs,

iiioriblógiqups y sintiicti(|ues generals y característiques de les

ÜL-ngues rom;mic|iies, sense haver acceptats sons ni moiulaeions
que 1' a lunyin y T esgarriin de la gran rmiília y nissaga llatina.

Ja vérv-ni (c. VI, o. 257) lo que tliu el mestre Milà ( Trovad.

W II, a. I, p. 5l)> q^ie les nombroses variedats dialectals que
presentava la llengua d' oc, se porieu re iuir a due^: l.i conegu-
da anil) lo nom de provensal, qu' usaven ordinàriament els tro-

badors,y la catalana, ([ue 's va estendre desde Catalunya a to-

tes les terres que ds nostres reys conquistaren dels infejls (Ba-

lears, reyalmes de València y Múrcia), y va lenir vida pròpia,

meravellosi y copiosíssima, nuant les altres xariedats llengado-

ciaries roniangueren totes malmeses després de la cíitastrot'e dels

albigesos, y foren impotents per reviscolar llur conreu literari

els Jochs Florals de Tolosa clurant el sitgle XIV, quedant ben
pronte completament abandonades, fms que del sepulcre aont se

pijdrien les teu alsar el crit sublim de Mireyo que ilansa En Fe-
derich xMistral, 1' l•Iom'er del sitgle XIX. Sí, la variedat catalana

va cobrar ja a n-el sitgle XII una importància fora mida, entre

altres causes, perquè '1 poble qui la parlava, se va fer el primer

y el més poderós y eczuberant de tots els pobles occitanichs, se-

gons vérem dins el cap. VI, y durant el sitgle XIIÍ arribà a po-

tència tle primer orde, y s'hi mantengué íïns que's va unir amb
j Castella, obrint cl camí a 1' Espanya per conquistar el grandiós

predomini qu' eczercí dins Europa durant el sitgle X\'I y bona
part del X\'II.

Aqueixa variedat de la llengua d' oc fonch la llengua de la

nacionalidat catalana, la llengua de sos reys, molts d' ells grans

escriptors de la meteixa, la llengua vulgar de la llur Concilleria

per tots eJs territoris que la parla\•en, la llengua de 1' estol es-

plendidiesim de prosistes com el Rey En Jaume I, el Bt. Ramon
Lull, En Desclot, En Muntaner, En Pere IV, N' Eiximenis, En
Bernat Metge, St. Vicens Ferrer, En Juanot Martorell, y
1' esbart Uuidíssim de poetes, com el meteix Bt. Ramon Lull, En
Jaume March, En Pere Marcli, L^n Jaume Roig, l'V. Anselm Tur-

meda, Moss. Jordi de St. Jordi, En Rocaberti, En Fogassot, Moss.

Febrer, N' Ànsies March, Moss, Corella, Moss. Fonollar, X'Ole-

sa y molts d' altres. Apoderada la France del nort de la del

migdia, y desfeta y abolida I' escola dels trobadors y morta la

literatura llengadociana allà dcssà Ms Pirineus y les Corberes,

—
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1' escola catalana, que tanta d' iniport;incia ja ha\ia tenguda a

n-el sitgle Xil entro 'Is trobadors, ivcullí 1' heicwitge literari

de la llengua il'oc, la qual, si no fos estat per aqueixa escola,

seria romasa sense ctmrcu literari, y no li queda més domini

poKtich qui* I.'i n icionalidat catalana. A(jU("sta li cMnser\íí la rca-

lesa, esplèndida y m;u^estuosa, durant els sitglcs Xlil, XI\' y XV,
y li assegur.'i la vida per a sempre, scmb ant en lo més en-

dins del seu cor 1' amor a tal llengua, que no pogueren esveir

dos sit^les de turbonades ferestcs y de sat.iniques envestides y
qu' avuy ablama '1 piL dj tots els bons catalans, (ju^ estam re-

solts a tot abans que permetre que manca!) cu res ni per res el

rcN'alme d' aqu-'sta llengua cent voltes beneida y gloriosa, y no

hem d' estar aturats fins que conseguiri-m restabliria en tots els

seus drets, prerrogatives y preeminències de que tirdnica y des-

pòtioament la despullaren...

Donchs bé, la wiriedat catalana, per totes aqueixes circuns-

t.lncies de no haver perduda a n-cl sitglc XIII la seua escola de

trobadors y de prosistes, com la perderen les altres variedats llen-

gadocianes, y per haver conseguits aqueixa escola sitgies de tant

d' esplendor y opalència com el XI\' y el X\', y per allò de que

la cultura litur.íria es el fre més poderós per moderar y regular

1" evolució de les llengaes,—fonch la que 's conserva més feel a

la tradició trobadoresca, la que m:intengué més genuinament la

fesomia dj li llengua d' oc, la que altera manco 'Is sons y les

modulacions. Per això, com fa notar Mm Mihl ( Trovad 1'. !I, a. I,

p. 59 in nota), «el catald dels nostres dies» «es» «més acostat a

n-el provençal classich que 'Is dialectes o patuesos d' allí dessí

Ms Pirineus», que, romanent sitgies y més sitgies sense c<mreu li-

terari, se so 1 desgavellats y esgarriats una cosa feresta, adon-

dantse d' una manera vergonyosa a 1' influència francesa, que 'Is

es peste, com per nosaltres ho es la castellana, no precisament

perquè siga influència francesa o castellana, sinó perquè es foras-

tera y contraria y oposada a n-el geni y demble deia llengua

nostra. Desde que 's vix estingir a n-el sitgle X\'' la clariana, una

mica massa artificial dels Jochs I-'lorals de Tolosa, quedaren com-
pletament interrompudes les relacions literàries entre Catalunya

y el migdia de Francc, lo qual va anar enfondint y cnfondint

les diferències que separax'en aquells llenguatges del nostre, «que

per la vida pròpia» y abundosíssima «que alcms.1, ha pogut con-

siderse com ima n wa llengua», la dolsa, l'estrènua, 1' incontras-

table llengua catalana.

çQuines eren les diferències que distingien la n^istra xarie-

dat lingüística de les altres de la llengua d' oc, y sobre tot del

provensal pròpiament dit o llengua dels trobadors.^
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Xo es bo de dir p -rqnc, no quedant íjayre monuments cata-

lans en prosa del sitgle X[[ y primeria del XIII y establida la

moda entre els poeies catalans, general a Iotes les regions de
llengua d' oc, d' escriure en la variedat provensal o llemosina,

passani fretura de claricies per ficsir tals diferències. l•Ln Milà

(ilx, p. 481-9;^) les ficsíí amb lo seu aplom acostumat, però en
posa algunes que no hi eren y en deixa d' altr'-s que hi eren.

Totes son secundaries c insigniílr.ints. T/'S indir- htmíi compar-
tides (Ml tres redols.

I )1 l•ISR KNCl KS ORTOGRAl•lQUf S.

I."* Li rcpresentaci '> del so pilatinis.it de la/ y // (//

y n castellanes^ no 's feya en cat l'a, com en les altres regions

llengadocianes, per lli y ///i, sinó per i/,v/, ill, yll, lli, li, 11, l\

yn, lli, ny, ni, segons el P.Jaume Xonell S. J. dins son Anàlisis

fonològick-oríogràficli de la llengiui catalana (Manresa, 1896,

P. I, c. HI, p. 79 et ss.'i. Aqueixes grafies també's troben dins els

escrits pro\ensa|s (Vid. H.irtsch. Clirestomathie).
2."^ VX so palatinisat de la c (x catalana) no 's solia repre-

sentar, com a n-aquelles regions, per ss o eh (I^iez, Graintn. T. I,

Consonn. prov. S, 67/) sinó per x: però també 's troba qualque

pich Ic dl en lloch de x, sobre tot entre 'Is classichs valencians

(P. Nonell, ib. P. III, c. ix, p. 1 62 et ss.).

3.*^ La i- tenia sempre en català M so fluix de la s y s' usava

indistintamcfit z o .? 'Xoneïl, ib. c. viii, p. 1491, en no ésser que
'1 so fos inicial o derrera consonant, aont se posa\'a y toca posar

z. En provensal s' usava amb preferència la 5, y derrera / s' hi

usava sempre; y a v(»!tes tenia '1 so de t:s (Diez, ib. Z.).

4.'' h^ls plurals dels noms acabats amb a atona, en proven-
sal s' escrivien afegint un i s a la a (as): donxs, englezxs, corte-

5.\í; y en català ordinàriament feyen e la a, y hi afegien s {es):

donv.^, englez?.s, corteses.

Aquestes eren les diferències mes notables, totes secundàries

e insignificants, com veys, y que no representen fins y tot varie-

dats dialectals, sine diferents sistemes ortogràfichs.

l'IFKRKNClES FOXKllQUES.

També 's reduien a poca cosa. Diu En Milà que «en general

y esceptuant els punts de vocalisació anòmala com Gascunya»,
«la pronunciació» «era prou uniform en tots els paissos de la

llengua d' oc», y «suposa» «que les articulacions eren les metei-

xes, si bé pronunciades amb més o manco suavidat o amb qual-

que diferència secundària a certs punts~>>. Com 1' ortografia d'

aquell temps no era riguros iment fonètica ni es provable que 'ns

reproduesca les diverses pronunciacions que hi havia, per motiu
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d' emprar els trobadors un llvingmtge literari establert,—encara

lo que 'ns pot donar més llum sobre la pronunciació antiga,

es la actual dels diferents territoris occit.lnichs. Ofereixen els ca-

talans (Catalunya. Rosselló, lialears, València y Alguer) tantes

de x-ariedats do pronunciació, coincidint les d' un amb les i.lels

altres, això sí, amb proporció diversa,—que no duhtam de donar

per cosa certa y segura, sense por de que ningú 'ns desmenta,

que les v.lries maneres de pronunciar els sons vocals y conso-

nants, que 'Is diferents dialectes o patuesos llengadocians o pro-

vcnsals presenten avuy, coincideixen ec/actemcnt amb la pro-

nunciació d'alguns territoris de Catalunya, Rosselló, B ilears o Va-
lència, esceptuant el so de n francesa, que s' es introduïda moder-
nament dins aquells dialectes o patuesos. HI so de o qu' aquests

donen a la a atona final (cans^v.=.:ansK, porlo^port \),\.:\.'^ carac-

teristich d' aquells dialectes o patuesos, se troba a la regió de Xa-

W\\\ y de Cocentayna (prov. de València) y a molts d' cndrcts de

la pro\ incia d'Alacant, aont pronuncien: robo {roÒK), escolo {esro-

/a). Xàík'it [X(7/iv\)^ Coctiitayno {Cocciitnyiis), ctc. elc. etc. No
posam més eczemples per no allargar massa: Ic- • ^'^rNam p' cl

cas de que qualcú 'ns combati la nostra tesis.

DII•liRKXCIES MORKOI,(')OiyUES;.

Articles: el català tenia 'Is meteys que '1 provensal, fora '1 //,

z7, Ihi (Vid. Bartsch, Chrt'storn. pag. 415; y Xonell, Anàlisis Mor-

folòj^ich de la llcngiii catalana. Manresa. 1895. !*• I, c. vi, p.

32-5). l•Ln Milí (^ib.) posíí ademés com articles estranys a n-clca-

tali: / , au, (h':i, as, aus, dcs^ deus. La forma le les se troba avuy
a la comarca del PalKís: entre les notes que hi recuUirem entany,

a Sort, tenim: le-' cavalls\y se trolia també dins la vcxsió catalana

de 1(1 Sptcí/lnm Ecclesiie, impresa a Càller b any I49.Í. ^'^ f^l

I: Iv.s vestiments. La forma \)V.9,•=dels, se troba a Ics Ba'ears

a n-el Rosselló y a la re_rió de Sta. Pola y Rlx (Alacantí,

— Les formes au, deu, aus, deus, se troben a Pollensa (Mallorca),

aoni. fan // la / de el, y així resulta: .Singul.: Nom. eu. Gen. deu,

dat. au, ac. en, abl. amb en; Plur.: eus, gen. deus, dit. aus, ac.

ens, abl. amb eus. La forma au se troba també a Lleyda dins 1'

esprcssió usadíssima, que hi recullírcm entany: uo hu trobaràs

,\u mon ui en banda.

Pronoms: Personals: V.w catal.1 no 's coneixien les formes fe-

menines lei. leis, lieis (ella, elles) y casi may s' hi troba eu (jo),

^i; 1 if H ^ in> uii.iblc, tle la biblioteca ))rovinci.il de Mnllorcn, i-n ([iLirl menor,

paper gruixat, lletra monacal, de 36 íois n dues columnes, amb aquest acabaiall:

Ai-aliaiia la pset hobra apelada speailutn cdes'u siapat ela ciutaly castel de Cnllarplo

honoahic esaluiid•>r lic ln'loya niestrc lii' stnpa atet/slii lie mestre nico/au dagrata ora-

ones al l•iiitr de octubre del av mil CCCCXC.III.
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formes tan usuals en, prcnensal. l•'.n los altres pronoms hi havia

coincidència (Mild, ib.; Hartsch, ib. p. 418-19).

—

Possessius; no
's diferenciaven més (juc w/ik«, tw.u per la diftongació de la e que
feya M provensal y el catalí no (Milí, ib.)

Noms: la diferència mes notable entre '1 catal.í y el provensal

sobre 'Is noms era que 'Is temes llatins acabats amb ;/ (mas-Jis,

gerniws-iis, p/fs-ns, camis-us, /ícíios-ïs, etc.) que en cat il.í per-

deren aqueixa n en el sinçrular, y le conserven en el plural y en

los derivats y forma femenina (mc7-m<i:<ís-jna•^t•í(7; germà-ger-
viay^s-germa^iet, p/e-p/e^s-ple^ia; caNii-cafiiiy.s-camisoy; llissò-Uis-

so\s-llisso>\eta\ y tanilíc sovint en ess-^r dits temes primor ele-

ment d" una paraula composta {imj'H-l/evar, pa^-caritat^ vis-

òlanch, cami'^^-real., etc),—en provensal no la conservaven en el

plural, y així deyen: vtús (wí'/xí•i, germas fgerjiiass), pies

(p/ess), cmnis (ca//ii>is), llissós {//issoss). Hi ha emperò que tenir

en conte que a n el Rosselló encara fan així aqueys plurals, su-

primint la Ji. De manera que en rigor no's pot dir que no siguen

ells una forma catalana.

Veròs: comparant 1' estudi cjue presenta BarLseh ' il). Tableau

sommaire des flexions proveiiç, ties, \^. 422 et ss.) sobre la conju-

gació provensal amb 1' estudi del P. Xonell (AnàlisisMorfològich)

sobre la conjugació catalana primitiva, se veu que les diferències

que hi ha, son tan menudes e insignificants, que basta dir que Ms

dos verbs ausiliars Haver y Jïsser tan usadíssims, dins els quals

per això meteix se trasparenten més les diferències idiomàtiques,

no tenen altra forma en provensal classich que no siga dins el

català, més que la I.' pers. plur. del pres. d' indicatiu: cm, esmes

(som). Els altres verbs coincideixen en les seues formes de flecsió

dins les dues variedats llingüístiques; y si hi ha cap divergència,

no es més grossa que les que hi sol haver entre les diverses re-

gions d' un meteix dialecte, d' una meteixa Aariedat idiomàtica.

Casi totes les divergències provenen de la diftongació, que, si es

qualque m\c^ frecuenú dins les altres branques llengadocianes,

dins la catalana no hi es casi may; ja que casi tots els casos que

s' hi citen, no son de diftongació pròpiament dita, sinó de reso-

lució d' una consonant seguida d' un altre en la vocal fluixa v:

Així wmar, \\tal,/E\'í, ll\}sta,p^.\ra, mwre, p.wre, trobwre y
demés acabats en av;v, {sak•wre, emper.wre, l.wre, etc.) resultat

dels antichs casos rege^its singulars, formats dels nominatius lla-

tins que venen de anamare, ax-^talis, faK^tus, lucia, peicra, paire,

viaire, salvav>re-salva\:or, emperaure-imperavor, l<i\^re-laï:ro\

Rl cas d' AYgua (xgna) creym que té la meteixa esplicació, per-

què, si bé en llatí no sabem que tal paraula s' escrigués acçua.
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£' hi escrivia en celta: a<.•k (V'iil, Raymundç de Micruel Nut'vo

Diccionario Lxtinoh\sf*aiiol ctimoU\^ico. edic. 1 1'. Madrid. 1 897,
V. iiqua\, y considcrain vero-ímil ijue, rocullint la llengua il' oc

tal paraula del celta, ja directament, ja per \ia del llatí, resol-

gués la c en ]', y en resultis el diftonch wgiia.

La diferencia més xisible entre la conjugació provensal y
la catalana es que aquella acaba amb ai y aquesta amb <' la

I** pers. sing. del ''utur imperíct. Ja "s sab que dins totes les

neoUatines se forma aquest futur afegint a 1' infinitiu del verb

que 's conjuga, el present d' indicatiu de 1' ausiliar haver. Aquest
present se conjugava y se conjuga encara dins tots els territoris

catalans (Rosselló, Catalunya, Balears, València) com en prox-en-

sal cl.'íssich: La l'^ pers. sing. presentava y presenta una partida

de formes: hiïij^, h<iy, hoycli, /tev, ha, hi, he, (2) formes que no

son més que '1 desplegament llògich de habeo llatí, essent la da-

rrera [he^ la (]u' ii;i prevalgut dins la literatura. Donchs bé, el

catalci, qu' ha conservades totes aquelles formes, comunes casi

totes a Ics altres regions llengadocianes y a n-el pro\•ensal clhs-

sich, per la formació de la l^ per, sing. del futur imperfet s' es

servit sempre no més de la forma he: caríarv., dirv:, monrv., y el

provensal de hay y hey: cantarw, caniarvr, dirw, dirv.\\ mour.M,

juonri.i.

A(/veràis, preposicions, conjuncions. Venien a ésser les metei-

xes les del catalrí antich que les de les altres branques de la

llengua d* oc.

Per acabatall d' aquesta esposició de diferències entre '1 ca-

talí y el provensal, per que 's vege que, si la gramtltica d' un y
altre era la meteixa, ho era també '1 lècsich, anam a copiar un
tros, escullit a 1' atzar, del Lexique Roman ou Dictionaire de la

Langne des Tronbaiionrs par Mr. Raynonard, això es, les pa-

raules sense 1' esplicació y compro\•ants que hi posa 1' autor,

tretes totes de les obres dels antichs trobadors (T. 11, 11. B. p.

221 et ss.): Bitntninós, sa\ betum; batn\w\ enbetutnar; Bisón; '^3)

(2) Haig en lo temps d' obligació (haig de fer alio) s' usa dins casi lot Catalu-

nya; HAY s' usa dins Cerdanya, .Seu d' Urgell, Pallíís, Ribagorza, Conca de Tremp,

Pla d' l'rjícll, Les Garrigues, Ribera d' Kbre, Priorat, Camp-de-Tarragona, alt y

baix MnestrHt; haych w Olot; lieysi Manresa, Montblanch y altres punts; ha a les prov.

de València y Alacant; /// a la part meriílional de la prov. de Barcelona; he ^ les

lialears y a la costa catalana desdcJBadalona cap a Palafrugell, .\mpurdd y part de

Rosselló.

(3) Bou salvatge, del Ilat. hison, tis. A Binisalem (Mallorca) hi ha una respecta-

ble fainilia, de mal nom />Vjí;. Ja hem dit, <]uc 'Is temes llatins acabats amb «, la

perdien on catal.i a n i•l !-iii(jular.
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blanc (adj.); hlanch (moneda^; blanquinós, sa; blamjuier (blan-

quer); blancor: blamjueza, blancaria (ofici de blanquer); blan-

(jiiimení\ blanqnir (fer blanch); blanquejar; emblanquiment; em-

blanque::ir + blandir (ablanir, amoixar); blandiment ; blandre

(nioixonia); reblandïr (reblanir), blasfemar; blasp/ieme (blasfè-

mia); blasphema; blasplumament; blasphemador; blastemar, blas-

to)nar (blasfemar, flastomar) blastenjar (idem); blastcnys (maleyt,

blasfem); blasmar '-> (maleir, flastomar); blasme; blasmament; blas-

))ior; blasmaire, blasmador; blasmós, sa; ablasmar; blat; blada-

da: bladeria (marcat de blat); abladar (sembrar blat); blau; bla-

vench; blaveza\ blavairó, blavairol '' (cop blau); blaveir (blave-

jar), etc. etc. etc

V això era la llengua pro7>ensal o llemosina, la llengua estra-

nya o estrangera p' els catalans dels sitgles XII y XIII, segons
En Menéndez Pidal. Aquestes eren les diferències, poch sa

poch lla, que hi havia entre el provensal o llemosí y el català d*

aqueys sitgles. ^Y es possible, en bons principis de Uògica y de
filologia comparada, sostenir qu' eren dues llengües diferents,

estranyes y estrangeres una amb altra, y no variedats ben igua-

lenques de una meteixa llengua? ^Es possible que tot un cate-

dràtich de filologia comparada y acadèmich de L* Espanyola
haja desconeguda y negada la identidat idiomàtica del català y
del provensal o llemosí, que regoneixen y proclamen tots els filò-

lechs que se 'n son ocupats? ^Qui hu dubta qu' eren més grosses

les diferències que separaven els dialectes de la llengua d' oil?

^Qui hu dubta que eren per 1' estil les que distingien els dife-

rents dialectes castellans; el navarrencJi, 1' aragonès, el riojd, el

castellà, r estremeny, el lleones, el bable? ;Y qui s' atrevirà a dir,

si no està deixat de la mà de Deu, qu' aqueixes variedats de
castellà fossen entre sí estranyes y estrangeres?

Així se congrià y se constituí la llengua catalana, branca es-

ponerosa de la llengua d' oc, que a n-el sitgle XIII fou arbre po-

lentíssim que 's va estendre a tants de territoris y florí y fruyta

d' una manera tan esplèndida y gloriosa. Aficà ses rels y esten-

(4 Menjada la z, cosa tan frecuent dins el català (raó, ro agó, jovene\'i)

,

queda emblanqiieir.

15) Usadíssim entre Is classichs catalans (sitgles Xllí, XIV, XV).

(6) D' aquí surt el nostre òraverol, la blavor que surt a la pell y s' infla

de resultes de un cop fort.
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L;ué sa rama per totes les terres de que les nostres armes s' en-

senyorien, per les lialcars y Valencià, per Múrcia, per Sardenya
y (ins-y-tot per Atenes y Neopàtria. Àont no s' atïcava gens ni

amb ses rels ni amb ses rames era allà ont tenien les llurs els

dialectes castellans. Xo n' hi prenia cap d' alenada de vida de
la banda de ponent, de 1' Espanya central; no 'n xuclava gens
de llecor d' aquells endrets. Se nodria d' un' altra banda: dels

ayres y de les terres nostres, tot delit, encant y opulència, que
s' estenien dels Alps fins a 1' Atlàntich, del Loire lins 1' Ebre y
p' els jardins de Valencià, Alicant y Oriola y 1' esbart Balear.

Amb uns ajres com aqueys, tan carregats de ocsigeni, y unes
terres tan llecoroses y masselles de sustancies vitenques com
eren aquelles ;que hi tenien qu' aplegar les rels y les fulles del

arbre de la llengua catalana dins els erms d' Aragó, dins les de-

soladores planes de Castella? ^Tal volta els arbres que hi havia
dins aqueixes encontrades, segons hem vist, no se giraven fa-

metjant y sedetjant de vida, estirant llurs rames tant com poricn
vers les regions paradisíaques de la llengua d' oc, o vers aquelles

que rebien d' ella directament la saba vital de la mètrica y de la

poesia? ^Aont ni quant I' arbre de la nostra llengua y de les

nostres lletres va prendre res de les regions castellanes ni a
n-el sitgle XI ni a n-el XII, ni a n-el XIIl, ni a n-el XIV, ni la

primeria del XV? ^Qui no sab que, si xuclà may, durant aquest
temps, fora de la nostra terra y de 1' ayre nostre, fonch a n-el

sitgle XIV y XV, y no de Castella, sinó d' Itàlia y d' aquells

prodigis inefables de poesia y d' art, Dante, Bocaccio y Pc-

trarca, que tant y tant devien a la llengua d' oc y no li eren
gens desagraits? ^Qui no sab que, si 1' arbre de la nostra llen-

gua y de les nostres lletres a la segona mitat ilel sitgle XV se

cjirà per primera volta cap a Castella y 'n va rebre poderoses in-

fluències, no va ésser més ciue just per causes polítiques, just

per influències palacianes, y no perquè hi hagués allà més saba
vital ni més ni tanta llecor de vida literària?....

En resum y deixant les metàfores: la variedat catalana, tan

antiga com les altres de la llengua d' oc, per Ics causes que
deixam indicades, a n-el sitgle XÍII crea una escola pròpia y pe-

culiar de prosistes, y a n-el XIV una de poetes, també pròpia

y peculiar. Les influències que va rebre la literatura catalana,

foren: " j de l'rovensa }• el Llemosí y qualque poch del nort de
Franca durant els sigles XIII, XI\' y pnrt del XV (Vid. Milà.

Trovad. P. iv, a. 2, p. 495-516; Mci. Pelayo, AntoL T. I, p.

LXXXii et s.); ^) y d" Itàlia a n-el sitgle XIV y'a n-el XV, y "casi a

n-el meteix temps entra dins el renaixement de les Lletres
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clàssiques, ' y amb raajor intensidat que la castellana y mitg
sitgle abans d' ella (Men. Pelayo, AntoL T. IV, p. vii; T. V, p.

í'ClAWí). Per trobnr res de influència castellana dins la nostra

literatura, es precís devallar fins a mitjan sitgle XV, a la cort de
N'* Anfós V, a Nàpols, a la cort d' aquell rey nat a Castella, fill

d' un castellà y que parlava ordinàriament en castellà-aragoncs,

si be la seua Cancillería seguia servintse o del llatí o del català,

reservantse 1' aragonès just p' els territoris qu' el parlaven (id.

Antol. T. "V, p. cciAX). Allà comensaren en mal hora els poetes
catalans a escriure en castellà (id. ib. p. CCLXXW-viii; Amador
•de los Rios, Hist. Crit. T. VI. c. xiv); y se va estendre més el

mal amb lo casament d' En l•'erràn V de Aragó }' D.' Elisabet

•de Castella, sobre tot, dins llur cort aont se posà de moda 'I

castellà entre 'Is catalans que hi concorrien (Amador, ib., T. VII,

c. ,xix; Men. Fel. Ant. T. VII, p. ccxxvi et ss.) Y els-e costà car

a n-els poetes catalans haver abandonada llur llengua. Vetaquí
qu' en diu En Menéndez Pelayo dins son discurs a n-els Jochs
Florals de Barcelona I' any i.SSS: «La Historia 'ns diu que a

n-el llarguíssim període de més de tres centúries que 'Is cata-

lans deixaren de conrar llur patri idioma; en lo llarguíssim

període que va de Boscà n fins a Cabanyes y Piferrer, ni un
sol poeta de primer orde ni ab prou feynes de segon, nasque-

ren en esta terra catalana, y al contrari, tan bon punt renasqué
la llengua, rebrota ab ella '1 sentiment poètich. talment com se

poblen les boscúries d' aucells cantadors a la tèbia y amorosa
alenada de la primavera».
De manera que fins a la segona mitat del sitgle XV no se

inicia dins els territoris catalans el moviment de simpatia cap a

n-el castellà; fins llavò no 's troba dins la nostra literatura cap

(7) Milà, ib. p. 516 et ss.; Obras. T. III, Xotas sobre la influencia de la li-

teratura italiana en la catalana, p. 500-6; Men. Pelayo, Ante. T. I. p. LXXXlii;

T. IV, p. VII et ss.; T, V, p. ccLXXviii et ss. A n-el T. I, p. Lxxxili, diu. «Las

miradas de los catales del siglo XV estaban va vueltas hacia Itàlia, y se fijaban

con amor en Dante, Petrarca y Bocaccio», V dins els T. IV, p. VIT, afitg: «Igual

evolución (la del Renaixameut) se cumplia en Catalufía y Valencià y allí con

mas iiitonsidad y mas rapidamente, por ser mayor la vecindad y mas estrecha

la comunicación con Itàlia, desde que las barras aragonesas dominaban en Pa-

lermo, y mucho mas después que entraren triunfantes en Napoles» (1442). La

.ersió catalana de La Divina Cominedia que feu Moss. Andreu Febrer, s' acaba

xixante dies (any I437) abans que la castellana de D. Enrich de Villena. Vid.

Men. Pelayo, ib. T. V, p. xiv.
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influència caitcllana ni res qu' en fassa olor. Això es lo qu' en-

senyen els dos capitosts de la critica espanyola. En Milà y En
Menéndez Pelayo y tots els historiadors formals que 's son ocu-

pats de tal qüestió.

Però tot això no era més que influencia dcmunt la literatura.

I^ influència castellana demunt la lleni^ua, l' invasió castellana

dins el català no comcnsa a ferse sentir lïns a n-el sitgle XVK
y no fou visible y franca fins ben envant d' aqueix sitgle, com
se veu p' els monuments de 1' tpcca, literaris y sobre tot nota-

rials. V això s' esplica perfectament si 's té en conte que 'Is qui

s' enamoraren del castellà a n-el sitgle XV, foren no més alguns

poetes y tls qui capUevaven dins la cort, els quals eren una mi-

noria ben menuda comparats amb la resta de la nació catalana.

Aquesta ni després del compromís de Casp y entronisada la

Dinastia d' Antequera, se sentia ben poch disposta a castellà-

nisarse, com ho demostra el fet que retreu D. Joseph Amet-
ller, de G-rona, dins sa preciosa histÀria documentada de Al-

fonso V de Aragón en Itàlia que '1 nostro amicli coral y glòria

de les Lletres catalanes, Moss. Jaume CoUell, està publicant.

Dins el cap. I recorda 1' autor 1' opinió de Cribelli, el qual pen-
sa que N' Anfós V feu 1* espedició a Itàlia, 'fadigat de les disi-

dcncios amb els membres del Parlament, general de 1416 y
disgustat de la pretensió de que despedís tots els castellans de
servey en la Casa Real, referint l' incident del conceller de Bar-

celona P^n Ramon Desplà, qui essent preguntat del Rey si là

proscripció arribava fins a les criades de la Reyna, respon-

gué que. SI LES MULES QUE 'L REY MAVlA MENADES,
PARLASSEX CASll•LELA, TAMBÉ SE 'X HAURIA Dl-:

DESFER» **. Així estaven entusiasmats y embcdelits amb el

castellà els catalans de la primera mitat del sitgle XV y així

seguiren encara moltíssim de temps
Y ara anem a veure una per una lo nul•les que son les tes-

ses d' Ln Mencndez Pidal sobre la història y constitució de la

nostra llenirua.

(í>> Aquest capítol de 1' obra de N' Amalllei el llctgí Moss. Collell a un.'\

sessi'» de la Acadèmia de liones Lletres de Darcelona el més de gener passat, y
en doni conte La Veu d Catalunya del dia 20.
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§ I. iK\ català, desde son origen, en comerç íntim

amb el castellà o aragonès?

Y ho diu amb totes les lletres el nostro contrincant: tel ca-

talàii... es lo cierto que viviò DESDE SU ORIGEN en intimo comer-

cio con cl castellano o el aragonès^. Però ^dona cap prova de
tal afirmació? Ni una ni mitja ni cap. i El català desde son ori-

gen en comerç íntim amb cl castellà! ^Que vol dir, Sr. Catedrà-

tich, amb això del comerç íntim/ ^Que '1 català en son origen

estava molt acostat a nel castellà? Si de tan enrera pren les

coses, efectivament, el català havia d' estar idioniaticament ben
aprop del castellà tot d' una Q'•.e comensava a formarse, com
anava naixent del llatí; però això no sols li succeia amb el cas-

tellà, sinó amb el francès y amb l' italià y amb totes les demés
neollatines; totes elles, com sortien de les entranyes de la Ua-

tinidat, havien d' estar per forsa ben aprop una de l' altra; y el

català no havia d' estar més aprop del castellà que '1 castellà

del català. Y li deym això per espressarli que tal procsimidat

del català en son origen respecte del castellà no es indici de

cap inferioridat ni dependència d'aquell respecte d'aquest,

com vostè pretén indicar, encara que no hu diíja d' una manera
clara; aqueixa procsimidat no prova res a favor ni en contra

de r autonomia ni sustantividat de les dues llengües; no prova

més que totes dues son filles d* una raeteixa mare. ;Ja hu crech

que hu soni però, una volta nades, de tot independents una de
r altra, cadascuna va créixer y capllevar per son vent, amb
perfecta autonomia y vida pròpia, qu' es lo que cou a vostcs,

a moltíssims de castellans, que no s' hi saben resignar a que 'I

català haja d' ésser una llengua de la meteixa categoria y amb
tanta de personalidat pròpia com la castellana, y sobre tot que

hu haja d' ésser, no sols dins 1' història, dins les biblioteques y
càtedres, sinó dins la vida actual, dins el present orde de coses.

Vostè dins el seu article vé a atribuir a una gent tan distin-

gida y respectable com els Presidents de les Sociedats Econò-

miques de Barcelona la batayonada de que '1 català no té -cap

semblansa gramatical, ni cap relació històrica > amb el castellà

•més que la que li imposa la pressió guvernamental de Ma-

drit». ^Aont deya ni indicava res d' això el Missatge d'aquells

senyors a n-el Rey, ni cap altra entidat formal del catalanisme?

;A veure si es capaç vostè de citarnosne capi Així es molt fàcil

combatre 'Is catalanistes y sefalcarlos atribuintlos barbaridats

que may han dites. Ja may hem pretengut que entre 'I català y
el castellà no hi haja cap semblansa gramatical ni cap relació
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/lisíórica més que la impos\cio administrativn. Sabem perfecta-

ment que son dues llengües frermanes, que tenen molts de
punts de coincicicncia com totes les neoUatines; y sabem adc-

més que la darreria del sigle XV y durant el XVI y sobre tot

el XV'ÍII els valencians, catalans y mallorquins s' anaren aiicio-

nant a n-el castellà, y se deixaren invadir vergonyosament la

pròpia llengua, y fins abandonaren de tot son conreu litera-

ri. Sabem tot això; però sabem també una partida de coses més
que vostès ignoren, o bé, si le« saben, les neguen perdent els

estreps y posant amb evidencia la manera originalíssima que
tenen d' entendje la germanor entre 'Is espanyols. Sabem que,

si el catnlà )• el castellà son llengües germanes, que coincidei-

xen en molts de punts, son ensemps ben diferents y ben inde-

pendents una de 1' altra, cadascuna amb caràcters propis y
peculiars que constitueixen respectivament 'lur diferència es-

pecífica, llur autonomia completa y absoluta. Sabem ademés,
com ben aviat li demostrarem, si Deu ho vol, que, lluny do
tenir el català cap dependència del castellà, el castellà es fonè-

tica, morfològica y sintàcticament la llengua neoUatina més
estranya y allunyada del català, el qual està molt més aprop
del portuguès, de l'italià y sobre tot del francès, que no del

castellà. Per tot lo qual, ivaja si ho es ccz'oticJi el castellà dins

els dominis de la nostra llengual per més que vostè sostenga lo

contrari; tan cczotich. que la gent aquí a Mallorca y a Cata-

lunya no 'I sol anomenar el castcl/a ni molt manco / espa-

nyol, perquè encara, gràcies a Deu, queda una mica de sin-

dcresis per aquí, sinó que li diuen el foraster. A veure vostè,

Sr. Menendez Pidal, si s' atreveix a negar aqueix fet; a veure

si s' atreveix a negar que eczbtich y foraster son sinònims. Sí,

a pesar de totes les barbaridats }' despotismes de la pressió gu-

''ernamental de Madrit per imposarnos el castellà, el castellà

es, grac'es a Deu, a les lialears, a Catalunya )' a la major part

del reyalme de V?Xh.x\c\di^ foraster y\iÇ,vi foraster, y seguirà

essentho per moltets d' anys encara, y sempre amb tendència

a esserho més de cada dia, o poch hem de porer els caUxlanis-

tes, vtallorqiiinistes y valencianistes. c[ue, com més va, • és som
y amb major coratge. Y això no vol dir odi a tal llengua ni a

n-els pobles que la parlen, sinó amor a la nostra y el dret sa-

grat que tenim de defensaria. ;Bons estaríem si I' amor a la

llengua pròpia y el dret de conservaria y de netctjarla de totes

les invasions estranyes, fos un privilegi esclusiu dels caste-

llans!,.,. ;Ja estam cansats d' ésser ilote•* en matèria de llengua!

Y que no 'ns venguen amb lo de 1' idioma nacional, que ja no



— 407 —

més serveix per retgírar bebeluets y fer por a bencyt«. l.es

persones formals sabem massa que 'I català es tan idioma na-
cional com may ho puo-a ésser el castellà; el castellà ho es p'

els castellans; el català ho es per nosaltres. Y el qui diga que
això es atentatori a I* unidat nacional espanyola, es digne de
llàstima, per no dir d' una altra cosa: perquè aquí no hi ha més
ínimichs de 1' unidat nacional espanyola qu' aquells que soste-

nen la monstruosa, la injusta desigualdat entre els espanyols,

.

qne despulla 'Is uns del dret a la pròpia llengua y de les lleys,

costums y constitució íntima que 'Is sitgles los crearen, y els im-
posa la llengua, les lleys, les costums y constitució de uns al-

tres, que no tenen cap dret de preferència ni de preeminència
demunt els demés pobles que compenen 1' Espanya... ^Així vo-

leu, senyors centralistes, 1' unidat nacional espanyola? ;Sacrih-

cant els demés a vo.saltres? ^esveint y raurant por tot arreu lo

que no es castellà? ^despullant els altres de lo propi, imposant-
los lo vostro? ^'Contra tal iniquidat, contra tan horrenda injustí-

cia, contra tal atentat a l' iinidaí nacional espanyola, protestani

y protestarem sempre nosaUres, y Uuytam y Uuytarem mentres
ens romanga un alè de vida. Mallorca y Catalunya son estades
sempre espanyoles tant com ho puga ésser estada Castella, y
per ésser espanyoles no han hagut de mester may el castellà.

Sí, ens injuria, ens calumnia el qui nos supòs inimichs del cas-

tellà. El castellà el volem y el desitjam gran, polent, gloriós y
reynant en tota 1' estensió de la paraula, però a casa seua,
alia aont té dret de reynar. A casa nostra cap llengua té dret
a reynarhi més que la catalana; ella y cap pus n' es la reyna, a
pesar de totes les usurpacions y atentats contra sos drets sa-

cratíssims, imprescriptibles e inalienables

Però ^amb allò del comerç íntim del català amb el castellà

,

no ^s referia vostè a les relacions gramaticals y històriques que
per forsa han de tenir les llengües germanes y de territoris

veynats? ^s que pretén vostè que '1 català dcsde son origen va
viure en comerç íntim amb el castellà o aragonès, donant a la

paraula comerç el sentit que li dona '1 Diccionari de la Real
Acadèmia, de comunicacions y tractes de unes gents o pobles
amb altres^ En tal cas, li contestam escolàoticament: Distineo:
Hi havia comunicacions íntimes entre '1 català y castellà o ara-
gonès quant el català se originava, se formava, això es, abans
del sigle XII, Jiego: Hi hagué desde el sitgle XII comunicacions
entre '1 català y castellà: subdistingo: Comunicacions que pro-

duissen influència del castellà demunt el català abans de la se-

gona mitat del sitgle XV, nego; comunicacions que duguessen
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infiULncia catalana dcniunt 1' aragonès desde '1 sitgle XII y de-

munt la poesia castellana a n-el sitg^le XV y XVI, loncedo. V no

sols ho concedim, sinó (jue hu hem provat anteriorment, y no
es capaç, vostè, Sr. Mcnendez Pidal, de desfernos les proves,

per bé que s' cspirr.

jEs gustós això del comerç íntim que diu vostè que tenia 1'

ratalà en son orii:;cn amb cl castellà o aras^oncs! ^V a n-e quin

ïitgle posa vostè aqueix origen? Segons les nostres clarícies, la

constitució definitiva del català fonch durant els sitgles VIII

y IX, Y ^quines comunicacions y tractes íntims hi havia a-les-

horcs entre '1 català y castellà o aragonès? ^Aont consta qu'

eczistís tal comerç íntim ni res que s' hi assemblas? ^quins son

els monuments de Catalunya, d' Aragó ni de Castella que indi-

quin ni apuntin res d' això? ^quines proves té vostè de 1' eczis-

tència de tal comerç intimf jProves, no afirmacions gratuitesl

ientcnguemnos!... ^Ignora vostè que la diversitat de llengües en-

tre Catalunya }' el centre d' Espanya comensant per Aragó, no

té altra esplicació adecuada ni causa suficient més que la sepa-

ració política y social que les circunstancies de 1' invasió sarrai-

na y les consecuències de la meteixa crearen desde la primeria

del sitglc VIII entre Catalunya y la resta d' Espanya? ^No sab

que precisament la falta completa de comerç íntim del poble

català amb aragonesos y castellans durant I' època crítica de

la formació de les llengües neoUatines, es la raó principalís-

sima de que Catalunya parlàs una llengua diferent de la d'

aquells dos pobles? ^No sab que precisament el cotnerç íniim^

les comunicacions frecuentíssimes y el tracte permanent d'

idees y de costums 'y de maneres d* ésser que s' establiren

entre Catalunya y la Gàlia meridional desde '1 sitgle VIII amb
r incorporació de Catalunya a l' imperi carlovingi y demés fets

qu' hem aduits a n-el cap. VI, motivaren y produireu la comu-
nidat de llengua entre Catalunya y la Gàlia meridional y feren

que Catalunya fos una de les regions de la llengua d' oc? Això
es lo que demostra y ensenya el mestre Milà dins son magis-

tral estudi De los trovadores en Espa/in, segons veren dins el

referit capítol; ,y es molt estrany que vostè, Sr. Menendèz Pi-

dal, «r únich que amb justícia se pot anomenar deixeble d' En
Milàï segons en Menendèz Pelayo, ignor aqueixes llissons del

gran < mestre», y, si no les ignora, que 'n fassa tan poch cas.

Es evident que si vostè no hagués escrites coses més avengu-

des que l'article de dia 15 de desembre, no hauria dites tals

paraules en elogi de vostè En Menendèz 1*6^)0 contestantli a

n-el discurs d' entrada a 1' Acadèmia Espan>ola No, Sr. Me-
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ncndez Pidal, no hi hagué, no hi poria haver tal comerç íntim

del català amb el castellà o aragonès quant el català s origina-

va, quant el català se constituïa. Si hi hagués hagut tal comerç

Íntim, la llengua dels catalans no seria estada diferent de la

dels castellans y aragonesos; haurian parlada tots la meteixa

llengua. Si vostc no hu veu axò, ^que vol que li fessem? P' el

seu conort clourem aquest article amb aquesta absolta d* En
Menéndez Pelayo {Ant. T. V. p. CCIAXXV); En el mismo punto.

y hora en que la lengua catalana había llegado à su mayor al-

teza, comenzaba à insinuarse el germen de su ruína. Los/rz-

meros poetas catalanes que trovaron en lengua castellana, per-

tenecen à este grupo (Jordi, Febrer, Fr. Ferrer, León de Sors,

Juan de Fogassot, Bernardo Miquel), y de este modo la corte

de Alfonso V, teatro de tantas transformaciones lo fue tam-

bien de UXA IIERMANDAD, NO COXOCIDA IIASTA EXTOXCES,
F-NTKE LAS LETRAS DEL CENTRO V DEL ORIEXTE DE ESPASA
EXTOXCES COMENZÓ LA HEGUEMOXIA CASTELLAXA.

De manera que '1 comerç íntim que diu vostè, no comensà
en r origen del català, sinó a mitjan sitgle .W"; y la castelhmi-

sació de la nostra llengua no se feu sensible fms el sitgle XVI,
segons veurerií més avall, si Deu ho vol.

§ 2. ;Vol dir el català del sitgle XIII y sobre tot el del sitgle XIV

se castellanisava o s' aragonisava a les totes?

Un dels incidents més gustosos y més salats dels articles

d' En Menéndez Pidal contra la nostra llengua es el de la castc-

llanisació o aragonisainent del català del sitgle XIV y lo de I' al-

guerès, que anam a palmetjar.

Perquè heu de pensar y creure, colaboradors benvolguts del

Diccionari, qu' En Mencndez-Pidal, si no hu sabeu, es un admi-

rador de la robiistesa y glòries de la vella llejigiia catalana, se-

gons ens contà dia 20 de gener dalt el Diario de Barcelona, y
ens ho havia demostrat dia 15 de desembre llevantli la pell f ns

allà ont havia sabut y pogut, dient que es cuna creència cega»

el creure que '1 català, es independent del castellà»; y
que 'I «català desde son origen va viure en comerç íntim amb
el català o aragonès ;

però, no wvi comerç que deixàs cada

llengua a n-el seu lloch, sense cap roancab ni esforrayadura,

sinó qu' era un comerç tal, que '1 català en sortia amb les mans
demunt el cap, sense fesomia, com un jonch de fulles, casi com
una bístia vella y retuda que la venen p' el cuyro. Figurauvos

que, ademés de negarli 1' iiidependencia respecte del castellà.
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diu que «abans del.... Compromís de Casp (1412) <^se castella-

nisava o araj^onisava a les totes {liondomt-nic) no admetent tals

o quals paraules soltes, sinó alterant la seua estructura, la seua

iieclinació, son sistema de partícules, baix de l'influencia de 1'

idioma que desde sa naixensa manifesta T esperit espansiu que

r havia d' estendre per Espanya y America. Enque '1 català

escrit resistís més temps aquestes innovacions, el parlat les ad-

metia francament... ^ Y dalt el Diario de Barctlona de dia 13

ile Febrer triplicant a n-En Massó y Torrens, ens fa a sebre el

Sr. Menéndez l'idal que t quant > ela ciència 'avens més>, «1*

influencia del castellà o arat;oncs sobre 'I català -apareixerà

abundant a n-el sitL;lc XIII
; y no sols això, sinó que ' aqueixes

influencies s' han de regonèixer a priori dalt un poble que,

desde" que comensa a brillar dins 1' historia, dugué sempre unit

a totes les seues empreses, fins y tot a les més seues, urf ele-

ment aragonès considerable Desconèixer això es desconèixer

r història de Catalunya .

^Ah ydò? ^que s' havien figurat els catalanistes y mallorqui-

nistes y tots els admiradors de la llengua catalana? jAixí 'ns

admiren les nostres coses aqueys caps-pares de .Madrit!

—

^La
llengua catalana, me deys? ;Bon punt me tocau! En som tot un
admirador! ;Vaja! m' hi embadelesch dcvant ella contemplant

la seua robustesa y les seues gÍories\ ;Sabeu que hu es de ro-

busta\ Com ésser sobirana ni independent del castellà ;vaja

no hu es! Tampoch no hem d' eczegerar les coses. jXo 'n

mancaria més qu' ara nos sortís dins Espanj'a una llengua in-

dependent de la llengua nacional! Però lo que 's diu de glò-

ries, jMare de Deu, si 'n té!... juna mala ti,,.. un xinxer! Figu-

rauvos que ja a n-el sitgle XIII estava baix de 1' influència del

castellà o aragonès, y no una influencia de per riure, sinó abun-

dant; y a n-el sitgle XIV la meteixa influencia va ésser tan

amable, que li va altera^ la estructura, la declinació y el sistema

de partícules, y no dich res dels forfoUons de paraules (castella-

nes o aragoneses) que li ensistava dins la còrpora. Figurauvos

la mescjuina anant sota d' un idioma tan espansiu y aiicadís, ;si

hi devia romandre ben robusta, y ben gloriosa. çXo es ver

que havia d' estjer allò una robustesa hercúlea }• un esclat de
glòries de pinyol vermell? ;Vaja! si no va esclallr, degué
ésser que va tenir bo amb qualque sant!....

Això estan disposts a regonèixer a n-el català els centra-

listes de r embelum d'En Menéndez Pidal. Si 'ns queixam, no
es de raó qne 'n tenguem. Qui no 's pot queixar tampoch, es el

poble català. ;Y nosaltres qne crèyem qu^així meteix havien
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hrillat qualque mica dins 1' història el comte Guifré V Pelúsy

fundador del Comtat independent de Barcelona, y sos suces-

sors els Borrells y els Ramons Berenguers í, II y III, y el poble
qu' ells capitanetjaven, estenent cl Comtat de Barcelona a casi

tota la Catalunya actual, aixamplant llurs dominis y senyoriu
allà dessà 'Is Pirineus, essent els Berenguers I y II uns del se-

nyors capdalts de I' Occitania y arribant a esserne el caporal
En Ramon Berenguer III, que fonch Comte de Provensa, y hi

funda una dinastia, y fins y tot casà sa filla Berenguera amb el

rey de Castella y Lleó; y no amb un llermudo o Manregato
qualsevol, sinó amb D. Anfós VII X Emperador. £í aont devia
tenir el cap aquest Emperador d' anarse' n a casar amb la filla

d' un non-ens com En Ramon Berenguer III de Barcelona? Y
^com hi allargaren el coll els castellans?.... ;Bé 's coneix que no
hi 'havia 'Is centralistes d' ara! ... ;CatalunyaI ;E1 Comtat de Bar-

celona! iQue havia de brillar ell dins 1' història abans d' unirse

amb Aragó! ;Ni hi hauria brillat m?y si no 's casa 'n Ramon
Berenguer IV amb Xa Petronila d' Aragó! ;Que hu sàpien els

catalanistes\ ;Xo hi brillaren dins I' història ni '1 comte Guifré 1

Pelós, ni 'Is Borrells, ni lín Ramon Berenguer cl Vell, el dels

Usatges, ni En Ramon Berenguer Cap d' estopa, ni En Ramon
Berenguer III el gran! jNo, no y no! ;Cap d* aquests va brillar

mica ni gens dins 1' història ad íisiim centralistariim, que es

la que manetja, per lo vist, En Menéndez Pidal

Risiim teneatis. Sí, es precís anar alerta a no esclatar de
rialles devant aquestes sortides (^que voleu que les diguem?)
del catedritich de la Central y acadèmich de 1' Espanyola, que
pretén posseir tan fil per randa '1' història de Catalunya j, que
'n dona llissons a n-En Msssó y Torrens y a qualsevol que 's

present ;Si es una barbaridat lo qu' ell demostra sebre de 1'

història de Catalunya y de la nostra llengua....! jMare de Deu,
que n'hi sab de coses y que n' hi sab!....

^•Quines proves dona d' un enfilall de tesses tan garrit?

ç'Com prova que baix de I' influència del castellà, de 1' idio-

ma nacional que diu ell, el català del sitgle XIV alterés la

seua estructura, la sena declinada y son sistema de partícules}

^Com ho prova? ç'Cita bocins d' autors catalans d* aquell sitgle

aont surtin totes aqueixes alteracions, aont un les puga tocar

amb les mans y no tenga altre remey que confessaries y ren-

dirse a la evidència? ^Cita trossos de documents d' arxiu, d'

aquells que no tenen cap fi literari y aont per forsa surt el llen-

guatge que 's parla, amb totes les seues incorreccions, impure-

ses y mestayadurcs, y aont per consecuència llambretgin ra-
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bents y llampants aquelles alteracions d' estructura, de decliua-

ció, de sistema de partícules y demés carro-portal que 'ns conta
'1 catedràtich-acadcmich? No senyor, no ha pres tal tirany, de
llest qu' es; perquè lo que diu ell: ' encara que 'I català escrit

resistís més temps aquestes innovacions, cl parlat les adniitía

francament .—Pern bé, dirà qualsevol, )• aquest senyor ^que 'n

té cap de català del sitgle XIV dins una redoma com el Mar-
quès de \'illcna, y que d' allà dins el fassa parlar? Com a te-

nirne cap dins una redoma. no hu creym. Aont pretén tenir,

no un català, sinó tot un poble de catalans, que parlin com a

n-el sitgle XIV, es a 3erdenya, a Alguer.

I. Primera prova de la castellanisaciò o aragonisament del

català del sitgle XIV: P alguerès; els plurals femenins acabats

en as.

Diu En Menéndez Pidal qu' ' es un bon testimoni de la ve-

ritat de la seua tesis ela colònia catalana que 1' any 1354 poblà
la ciutat d* Alguer....; aquesta població continu:! aïllada parlant

català, y avuy després de sis sitgles els filòlechs estudien sa

llengua, y hi noten els molts d' aragonesismes y castellanis-

mes que 'Is catalans del sitgle XIV usaven ..

Aquesta es tota la prova que presentà de la seua tesis dins

l'article de 15 de desembre; les aduides dins els de 20 de ge-

ner y 13 de febrer son encara més foradades, com veurem,
si Deu ho vol.

^Per que apella En Menéndez Pidal a n-els algueresos per
provar que '1 català parlat del sitgle XIV estava ple de castella-

nismes y aragonesismes! ^Tal volta ja no hi ha mes nissaga dels

catalans del sitgle XIV que la gent d' Alguer? ^Tal volta els ca-

talans, valencians y balears d' avuy no tenen lo manco tan de
motiu com els algueresos per denotar y demostrar amb lo seu

llenguatge quin era el llenguatge català del sitgle XIV? ^Tal

volta Catalunya, Valencià }• les Balears han rebudes altres in-

fluències estrauN-es qu' hagen alterada la tradició idiomàtica d'

aquell sitgle, lo qual no haja succeit a Algueri* ^lla estat Alguer
eczent de tota altra influencia lingüística desde que s' hi establí

la colònia catalana l'any 1354? ^Es tal volta Alguer un illot

perdut dins I' inmcnsidat de la mar, aont no se sia acostat

nigú pus des que s' hi establí aquella colònia, la qual per con-

següent no haja comunicat amb cap altre poble ni li sia vingu-

da d' en Uoch cap altra influència idiomàtica? Si fos això el

llenguatge dels algueresos seria la nata per inclicarnos com se

trobava '1 català del sitgle XIV; així conclouria 1' argument d'

En .Menéndez Pidal. Però '1 cas es que no hi ha res d' això, sinó
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tot lo contrari. Al^^uer es una ciutat d' unes dotze mil ànimes,

situada a la regió nort de la grandiosa illa de Sardenya. Quant

s' hi establí la colònia catalana, els habitants que buNdaren y
els de les encontrades veines parlaven el sart, que, com vcrem,

esia constituit per tres dialectes: el campidcmescli a n-el sur, el

logiidesch a n-el centre y ç\.galluresch a n-el nort, qu' es el qui

rodetjava y rodetja la ciutat d' Alguer y que per forsa havia d'

ec/.ercir dalt la colònia qualque influencia. Dominant els reys

d' Arat^ó tota 1' illa y no servintse en lo ram de govern ells ni

llurs subalterns d' altra llengua vulgar que la catalana, com ho

demostren els arxius d' alia, succeí que la nostra llengua s' hi

va estendre prou fora d' Alguer, lo qual se veu p' el meteys ar-

xius y per la partida de llibres catalans impresos a Càller. Com
s' uniren Aragó y Castella y se consuma a n-el sitgle XVI el

predomini d' aquesta dins la monarquia espanyola, succeí a

Sardenya lo que a Catalunya, Balears y València, que la llen-

gua nostra comensà anar p' els recons y els escriptors la dei-

xaren, avuy un demà 1' altre, per la castellana; y així 1' in-

fluència d' aquesta durant aquell sitgle y sobre tot a n-el XVII

ana prenent cos. A n-el sitgle XVIII sobreVengué una nova

influència demunt Alguer: Sardenya passa 1' any 1720 a for-

mar part dels estats del duch de Saboya y rey del Piemont,

y de llavó ensà la llengua italiana influeix poderosament de-

munt els algueresos. De manera que Alguer ha sufrides tres

influències idiomàtiques diferents: la del galluresch, la del cas-

tellà y la de 1' italià. La del gallurezch la poria resistir men-

tres la dominació aragonesa durava, perquè tota la part ofi-

cial era catalana, y feya que '1 català, no sols se conservàs dins

Alguer, sinó que s' estengués per tota 1' illa. Quant sobre-

gué el predomini castellà dins la monarquia espanyola, tallà les

cames a n-el català dins Sardenya, y el deixà reduit a la fi a la

petita colònia algueresa; y, no sols això, sinó qu' aquesta se va

veure jnvadida per la influencia castellana primer y més tart,

a n-el sitgle XVIII, per 1' italiana, amb lo camvi de dominació.

De manera que no es ver lo que assegura En Menéndez Pi-

dal, que la colònia catalana d' Alguer haja viscut aillada, això

es, sense contacte amb altres pobles y altres llengües. De mane-

ra que, mentres Catalunya, Balears y València després del sitgle

XIV no han sentida altra influencia idiomàtica estranya més
que la del castellà, la ciutat d* Alguer ha sentida, no sols la del

castellà, sinó la del galluresch y la de 1' italià. Per consegüent,

el llenguatge actual d* Alguer serveix manco que '1 de Catalu-

nya, Balears, y València per rastretjar y coletgir com estava '1
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català del sit<íle XIV. per la senzillíssima raó de que '1 llenguat-

ge d' aquestes regions no ha sufrides tantes d' influències es-

tranyes com el d' Alguer, y per lo meteix ha de estar per forsa

més alterada a Alguer la fesomia primitiva.

No creym cju' En Mencnde/ Pidal s' atravesca a negar que
r alguerès d* avuy patosca d' italianismes, y que aquests pro-

venguen de la dominació italiana )• del veinatge amb lo dia-

lecte x'a//i{ri'ir/í. Dins una carta d'abril d' enguay que tenim
d' una persona d' Alguer, amiga del català, a pesar de tot el

purisme de 1' autor, hi ha totcj aquestes espressions eczòti-

ques: isola, la nova mia dimora, havem de adjunyir, diahcto,

regula, indipendcHta, ma (conjunció), altros dialectos, dimostra,

fer tncravella (meravellar), pcriodo, moderuo, /' altro, la llengua

de Ramon LuU dcvcnta arvioniosa, envianili tants de saluts,

xïï han enviat molt ív/ rctart, regiiardantïdiS vocals». Totes
aqnestes espressions, en treure la castellana dialectos, són altres

tants d' italianismes; y dialecto, regula, feriodo y nioderuo, son

paraules castellanes e italianes ensemps. De manera que 'Is ita-

lianismes se 'n duen la ventatge y d' un bon tros a n-els caste-

llanismes. Si eczaminàvem qualsevol dels escrits algueresos mo-
derns, ens succeiria lo meteix. V no insistim pus sobre això: ho
deixam p' el cas improvable de que '1 nostre contrincant ens

ho combatés.
Anem ara a n-els c molts d' aragonismes y castellanismes,

que els filòlechs noten dins 1* alguerès, segons ens conta 'n

Menéndez Pidal, assegurantnos que 'Is «usaven* «els catalans

del sitgle XIV..
^Quins son aqueys araçonesismes o castellanismes.' Lo natu-

ral era que 1' atirmació de llur eczistència anàs acompanyada
d' una llistetà de tals fenòmens gramaticals. El nostre contrin-

cant se va creure dispensat de tal cosa; se limità a fer 1' afir-

mació, figurantse tal volta que bastava qu' ell ho digués per
que tots acalàssem el cap. Com En Massó y Torrents die 6 de
gener dalt La Veu de Catalunya el petxucà fort sobre aquest

punt y molts d' altres, 1' home dia 20 del meteix més desde
les columnes del Hrusi, oposà a n-En Massó I' autoridat d' un tal

• G. Morosi, r únich (diu el catedratich-acadòmich), que jo sà-

pia, que ha estudiat a fondo 1' alguerès. Aq'.iest senyor troba
dins la llengua d' Alguer un caràcter arcaych que '1 mou a

prendrela com a typ de la que 1' any 1354 trasplantaren a Sar-

denya els de la colònia catalana; usa vàries voltes d' aquest cri-

teri, y veta(|uí un eczeraplc: secondo P Alarí, la terminazione
as-eR dri f>liir. feminili, C•.•N rR.\KI.\ AL tiENlo DHL C.Vl ALANO, i'
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introdussf in questo nel XV'I secolo per inftuenza del castigliano.

Ma r algheresf gli da torto. Esso ha sempre AS. E i catalani

si stabiltrono ad Algliero nel IJS^'" (Miscellanea Caix-Canello,

Firen/.e, 1886, p. 327). Així Morosi,.... raona tal com jo aludia

dins mon article: el castallenisme as se troba a Alguer, es del

sitgle XIV; )• per més precisi(j poria jo afegir: y no es d' in-

fluència castellana, sinó aragonesa '.

Aquest es tot en gros el castellanisme o aragonesisme que
retreu En Menéndez Pidal entre *ls molts que, segons conta, íro-

bc7i els fiiolechs dins /' alguerès. Ni petxucat p' En Massó, s' es

atansat a donarne la llisteta, qu' era I' única manera de tapar-

nos la boca. jUn sol castellanisme o aragonesisme ha sabut ci-

tar dins r alguerès! ;Un tot solet y no pus! Estudiemlo d' aprop
per veure quin pes fa.

^Es ver que I' alguerès ha fets sempre en as els plurals fe-

menins? ^Es ver que 'Is plurals as siguen contraris a n-el geni

del català? ^Es ver que tals plQrals se siguen introduits dins la

nostra llengua per 1' influència castellana o aragonesa, de tal

manera qu' allà ont no es arribada aqueixa influència, no 's

tròpiguen tals plurals?

Cap d' aquestes tres coses es vera, com anam a demostrar.

No es ver que 'Is plurals en as «c siguen contraris a n-el geni

del català», maldement ho diga el doctíssim arxiver de Per-

pinyà Mr. Alart dins son important estudi Dociime7its sur la

latigiie catalane des anciens comtes de Koussillon et de Cerdagne
publicat dak 1 1 meritíssima Revue des langties romanies de Mont-
peller 1' au» 18 2, 73 y 74 (T. IV, p. 354). Es característich de

la nostra lleni^na desde son origen el donar el meteix sò a la a

àtona que a la í" àtona, això es, un sò apagat entre a y e, com
el de la e que 'Is francessos diuen muda o\a. e inglesa de moth(tr

o dels participis síol&n, spokç.71, etc. Això se veu dins tots els

nostres monuments antichs, aont les paraules que duen aquests

sons, un cop les tenen escrits amb a, un cop amb e: y això no

succeiria si '1 valor fònich d' aqueixes dues lletres no fos el me-
teix. Ja 's veu aqueixa indistinció fònica dins els juraments de

Strasbíirg, que un cop diuen fradrz. y un cop fradr& (de iratré).

El P. Nonell (Anal. fonol. art., c. II. § 3, p. 17-19-) posa; una

partida de cites, aont se veu aqueixa indistinció fònica y fluc-

tuació ortograíica. Ventaquí unes quantes: "*
) d' En Serra: Ge-

7iesi de Scriptura: la mara. viuda; e la marQ desrebrà ells: ^

)

Bt. R. Lull, Desconort: E?icare. us dic/i: encar& qu' hom\ ") Moss.

Febrer, versió valenciana de la Divina Commedia: entich (d^n-

iic/i), p&rlar (pdLrlar): tan dolç parz. concorda amb mare. y en-
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íare; />a^a/íisma. amb òaòiismt: lUsobro. amb descobrí: '^) Cò-
dich de Les Costums de Tortosa (sit.Lile XIII): deu t-spsuificar (de

spia'e), vaitren {'t'etrcfK'&ren). Entre 'Is poetes valencians no era

sols Moss. l•'ebrer qui queya en tals indistincions y confusions

de la <i y de la í .

•' ) Kn Jaume Roílj, Llihn dt ConccUs (^ap. Mi-

là, Obr. T. III, Ant, Poet. Cat. p. 218) fa concordar scn^u amb
amari&u; ^) N' Ausies March, dins sos Cantíclis (ap. Milà, ib. p.

181-3) escriu açò que persones no íasídiU, t manen, funden, de mas
terribles colpzs: "^

/ En Jaume March dins son Libre de Concor-

dances (ap. Milà, ib. Poet. Cat. del sigle XV, p. 315) fa concordar
veure amb creurai; '') y Moss. Jordi de St. Jordi (ed. crit. de ses

Obres Poètiques p' En Massó y Torrens, Barcelona, 1902) fa

concordar granïie amb comanda (p. 10, Presoner), y rrtrayre

amb gayrdi (p. 40, L• Estat d /ionor...)\ y escriu vostra valent

cambre (p. 9, Estramps): pauczs son (p. 10, L' Aymia); tan paucdiS

sots dispostes (p. 29, Crida a les dones\ si volon d* als perlar

(p. 39, Z* Estat de honor).—Morrf Fatio dins (ïrundriss, Català-

niscli. p. 676, retreu aquestes transcripcions de Morosi, de docu-

ments de Sardenya: vanir (ví'nir), maraçina (m/•dí•çina), cragut

(crí'^ut), para. (par^), caura.{ç.a.\xxé). Dins la versió catalana de Spe-

culum Ecclesice, impresa a Càller 1' any 1493, hi trobam, fol a:

preverw y prevere; recon*.e (3'' pers. sin<^. del pr. de recontar); fol 1

de la taula: significxn; fol a li: signifiquen; fol lli: les obras. A
n-el Compartiment de Sardanya, inclòs en la col•lecció diplomà-

tica d' En BofaruU (T. XI, p. 661 et s.) se troba: respondrà (infi-

nitiu), sarcar (c^rrcar), vendrà, (vendre), arcliabisbà.. Dins una
poesia d' En Josep l'rank, d' Alguer, escrita devers 1' any 1869,

qu' En Milà transcriu (Obras, T. III, p. 553 et ss.) hi ha: blanca

lluna, diuma (dium<f), ta {\.e) veig la tarde, ma [me] pos, colgaria,

^coigartí',), perquè morirta. (morirt*'). Que a Alguer sonen lo me-

teix la íï y la e atones, ho fa constar el nostre amich coral N'

Antoni Ciuffíj, natural de allà, contestant la primeria del passat

abril, a una carta que li escriguérem dins el mars sobre això:

«Encara se nota (a ^Vlguer) en tota la sua potencia lo que es la

pròpia caractarística del català, això es, la e àtona que la pro-

nunciem sempre a .... Y com tots los catalans, los algueresos

escrivim: pare, mart, >netge, possible, me/eix, menjem, y pro-

nunciem: para, mara, metja, pussihla, ma.(eix : manjem». Y lo

meteix fa constar Ciuarnerio (Archivo gloítologico italiana, vol.

IX, p. 359. Vid. Massó, dalt La Veu de Catalunya de 30 de ge-

ner d' enguany).

De manera qu' es una Uey general dins la nostra llengua

la identidat del valor fònich de la a y de la e atones, fins-y-tot
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entre 'Is escriptors clííssichs valencians. iCncara que algunes d*

aqueixes grafies aont figura la a per la í" y la ^ per la a se pa-

guen esplicar per 1' imperície dels copistes y trascriptors dels

autògrafs y còdichs, no 's possible que totes tenguen tal origen,

y hi ha que regonèixcr que durant els sitgles XI\" y XV la ^ y
la t' atones dins eL reyalme de València havien de sonar més
fosques que no ara; perquè lo qu' es avuy dins aqueix reyalme

y la ribera d' Ebre la a íítona sona cl<\ra, casi com en castellà,

fora en ésser final, que sona més fosca; y dins les meteixes dues

regions y la part accidental de la província de Lleyda la e íítona

sona també clara, casi com en castellà, sobre tot si es final. Dins

les demés regions de Catalunya, Rosselló, Balears y Alguer se

conserva aquella lley general, tan antiga com la llengua, de la in-

distinció fònica d' aqueixes dues vocals, única esplicació raonable

y admisible de la diversidat de grafies que de tals vocals pre-

senten els monuments citats.

Després de tot això ocorre demanar: ;ignoren aquesta lley

En Menéndez Pidal y En Morosi.^ La manera com parlen un y
altre sembla indicar que 1' ignoren; y, si la saben, no 's comprèn
que diguen lo que diuen.

Seguiguem el nostre raciocini. Essent fònicament igual en la

llengua d' oc el s(> de a y e àtones, el posar una o altra lletra

era qüestió esclusivament de sistema ortogràfich, y d' un orde

ben secundari; y succeí que dins les altres branques de la llengua

d' oc se va establir la costum d' escriure els plurals dels noms
acabats amb a àtona, just afeginthi una s, això es, en as\ y dins

la variedat catalana s' adoptd '1 sistema d' escriure tals plurals,

fent ^ la íz final y afeginthi la j, això es, escrigueren en -es

aqueys plurals; però també qualque volta les escrivien en as, com
se veu resgistrant els monuments nostres anteriors a n-el sitgle

XVI. Hi ha qu' advertir que 'Is trobadors catalans, fins que la

nostra escola poètica se feu esclusivament catalana deixant anar

la variedat provensal com a dialecte poètich, escri\ien aqueys
plurals en as, com se pot veure en 1' obra d' En Milà Trovadó-
res en Espafia. Xo creym qu' En Menéndez Pidal s' atrevesca a

negarnos res d' això, perquè li tiraríem demunt les obres dels

trobadors y tots els llibres y documents que umplen els nostres

arxius y biblioteques d' antes del sitgle XVI, que tots el des-

mentirien.

Por consegüent, çcom pot ésser contrari a n-elgeni del català

escriure en as els plurals femenins, si les terminacions as y es

sonen eczactament lo meteix, si no se tracta snés que d' una di-

ferència ortogràfica, d' una divergència de sistema ortogràfich.-^
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Si N' Alart hagués dit que '1 plural as era contrari a la ortogra-

fia catalana tradicional, hauria dita una gran veritat, com la

digué afirmant que '1 predomini que 'Is plurals en as adquiriren

a n-el sigle X\'i, se deu a 1' infiucncia castellana. Sens dubte qu'

es així. Kls qui a n-aquell sitgle y els següents adoptaren tal sis-

tema d' escriure 'Is plurals, ho feren perquè en castellà les veyen
així, no perquè *ls antichs trobadors els hi escriguessen, lo qual

es segur que ignoraven.

Pcro jcs \'er que a Sardenya, a Alguer, els plurals se siguen

escrits sempre en as y no en t'S, com sostenen l•ln Morosi y En
Menéndez Pidal.^ Uns ho diran els monuments literaris que's con-

ser\en d' Alguer y de Sardenya.

Si En Menéndez Pidal, en lloch d' aconsellar dia 1 5 de de-

sembre a n-cls autors del Catecisme catalanista que fulletjassen

la col•lecció diplumíítica d' En Bofarull, els-e hagués donat 1' ec-

zemple fulletjantla ell, hauria trobat dins el tom XI (pag. 659 et

ss.) el Compartiment de Sardenya, escrit all.1, com se suposa,

dex'ers 1' any 1 358» segons calcula En Bofarull; y hauria \ist

dins aqueix monument casi tots els plurals femenins escrits en

-es y casi niay cn-as. Basta dir que dins les cinch primeres pla-

nes, no hi ha més ques tres plurals d' aqueys en-rtí, y tots els

altres, prop de cincuanta, son en -es. \"entaqui un raig per que'l

nostre contrincant s' hi embedelesca: avaguadv.s, stranj^erts, al-

fonsinv.s, alfrv.s robv.s, /es peuyorv.Sy cocEs, ucgiinv.s, massions

inanndv.s, averiv.s, acpicllv.s, assignadvs, etc. etc. etc.

En Massó dins la duplica a n-el nostre contrincant, dia 30
de gener, retreu unes cartes que publicí el gran arqüeòlech sart

Albert delia Marmora (Sopra alcnne antichità sarde ricavate da
un manoscrito del XV secolo. 'Vov'mo, 1S53, p. 9, lO), y que s'

cscrigueren la derreria del sitgle XV un català, En Miquel Gili,

que eczercia un círrech públich a Sardenya, y un tal Joan Vir-

de, de Sísser. Aquestes cartes, escrites en catald, duen els plu-

rals femenins en -es. Recorda també 'n Massó que'l citat filòlech

Cjarneriü transcriu dins son estudi sobre 1' alguerès una partida

de documents (nombres 1-8) trets de 1' arxiu D* Alguer y fets a

la meteixa \ila durant el sitgle XV; y tots duen els plurals fe-

menins en -es y no en -as; y fins y tot dins un que 'n posa de
mitj.ln sitgle XVI y dins un altre de 1 588 dominen encara

aqueys plurals en -es.

Una altra prova tenim contra 'n Morosi y I^n Menéndez Pi-

dal: el preciós incunable de la biblioteca pro\incial de Mallorca,

més a^iumt anomenat, o siga la \•ersió catalana de Speculiim Ec-
clesiae, estampada a CUler 1' any 1493.
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^Com posa 'Is plurals femenins aquesta obra? Lietgirem amb
tot esment els vuyt primers fols, y vetaquí'ls resultat: a n els

dos fols de la taula de matèries no lii trobarem més p'ural en íjs

que '1 mot cartas; tots els atres son en --es: fol I: son fetes, les

mans, ctc. etc; fol II: son dites, fetes, aquestes^ etc. etc. A n-els

fols del test passa lo meteix: fol I: les vestednres, aquestes armes,
etc. etc; fol a: deu brassvs, Iks quals, coses contrarivs, etc. etc;

fol a II: duv.s brassv.s que pcng\i.n c si^nifiquv.n, his fembres, etc.

etc; fel lli: h\s demunt ditv.s coses siv.nfetvj, demand\s, graci\s,

Ies collectES, Ies obr.\s e prophecixs; fol IIII: Ies tiiES víes o carre-

VES, altrv.s vegiuidy.s, alguuES festv.s, lengu.\s. De manera que
dins aqueys vuyt fols tot en gros hi ha sis plurals femenins cn-as
tots els altres, els vixt v sis que posam y més de coranta que
*n deixam, tots son en es ^"No es ver que... resulta la tesis de
Morosi y d' En Menéndez-Pidal sobre'ls p'.urals en -as dels cata-

lans de Sardenya.

Si el nostre contrincant, que 's permeté dia 20 de gener dalt

«I Diario de Barcelona aconsellar a n-En Massó que no parlàs

de «romans catalans» «sense meditar En Milà, hagués ell fet això

abans de parlar de 1' alguerès, hauria afinat dins el tom III de les

Obras del gran mestre, p. 545-55i un articlet preciós sobre

La llengua catalana a Serdenya, aont en trascriu tres docu-

ments: '^^ un en prosa y un en poesia de la victòria dels alguere-

sos centra 'Is francesos 1' any I412, y que tenen, prosa y poesia,

tota la trassa y ayre de la derreria del sitgle XV o de la prime-

ria del X\'I: bj y lla\•ò una poesia de 1' any 1869, d' En Joseph
Frank, Donchs bé: dins el document en prosa hi ha tretze plurals

femenins en -es y cinch en -as; dins la poesia primera n' hi ha

<:inch en -as y quatre en -es; y dins la derrera, de 1869 no n' hi

Iia cap en -es, y no sols això, sinó que casi totes les ee íítones se

sustitueixen per a\ t\ (te) vnlgné, t.\ dava, dartx (dartí"), que... sa

{se) 7nori H dia.

Amb la meteixa complacència amb-e qu' En Menéndez-Pidal

oferia a n-En Massó dia 20 de gener les cites del llibre d'En Mo-
rosi sobre l'alguerès, nosaltres li recomenam l'important estudi de

N' Eduart Toda, La Poesia Catalana a Sardenya. Dins aquest

llibret se passa revista a les poesies en català que 's coneixen

fetes a Sardenya o que hi han corregut desde '1 sitgle XIV; y
s' obser\•a una cosa ben lluminosa: les del XIV y XV son ben

catalanes, sense gens de mescla estranya; dins les del XVI y XV'II

se veuen les primeres passes que donava la castellanisació, y que

Ms plurals en -as a poch poch se sobreposen a n-els en -es\ y
a n-el XVIII s' aumenten els italianismes y els plurals en -es de-
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sapareixen. Farem algunes cites: *) L•i senyal del Judici o
canso de la Siòilla, que deym a Mallorca: es ben vella y corria

per Catalunya ja a n-el sitgle XIV, y d' all.1 la dugueren a Sar-

denya, l-'n Toda la trolxl a Alguer dins un llibre amb lletra

d' antifonari. Onze plurals femenins hi ha dins aquesta poesia, y
tots once son en -cs\ ni un n' hi ha en -as. ^) Goigs de la Mare
de Deu de la A/ercè: corregucren escrits la segona mitat del sit-

gle X\'I, y 1' any 1 604 foren incjosos dins una Recopilació de
gràcies y f>rivileg\s que publicíí a C.lllcr Antiogo Hrondo: hi ha
tres plurals femenins, y tots tres en -es. <^) Oració de /' àngel

Sí. Rafel, impresa a Càller 1' any IJI/ per Martí Cordero, y
que corrcgué molt dins Sardenya: dins aquesta oració hi ha vint

V vnyt plurals femenins en -cs^ y un en -as. Les altres poesies

que posa 'n 'l'oda son de la segona mitat del sitgle X\'1II y pri-

mera del XIX, y ja no hi surt casi cap plural femení en -es, y la

llengua compareix guivenetetjada de castellanismes y d' italia-

nismes, alia ont son ben clars dins 1' oració de St. Rafel y els

Goigs de la Mercè, y dins la senyal del Judici brillen per llur

ausència absoluta; ni un qui es un, n' hi ha.

A veure En Menéndez-Pidal amb En ]\Iorosi y amb tots els

centralistes del mon si es capís de dcsfernos cap d' aqueixes

atirmacions nostres, no negant o afirmant gratuitamcnt, sinó amb
proxes, amb documents. Xo, no son capaços per bé que s' espi-

rrin. Els monuments escrits y íins-y-tot els vius d' Alguer los

desmenten. Els que 'Is hem citats, així com proven fins a la da-

rrera evidència que 'Is plurals en -ns dins el cataLI de Sardenya
son tan pochs antes del sitgle XVI y que no predominen fins a

n-el sitgle X\'III, així també prox-en d' una manera incontrasta-

ble que la castellanisaci6 del catalí de Sardenya no s' inicií fins

a n-el meteix sitgle XV^I, va créixer a n-el X\'II, y a nel XVIII,
unida amb I' influencia italiana, deixí la llengua casi sense feso-

mia. Xo insistim més sobre això, reservant la presentació de més
proves p' el cas de qu' I^n Menénde/ Pidal ens tornis la pilota a

n-el joch. LTna cosa sí li volem fer de present: jSab En ^lenén-

dez- Pidal qui ens va ensenyar que la castellanisació del catalí de
Sardenya fonch el resultat de la dominació castellana durant els

sitgles XVI y X\^I1.^ Donchs fou el gran Menéndez-Pelayo. Dia
12 de maig de I' any IQOI, trobantnos a Madrit, tenguérem
1' honra y la ditxa de visitar aquest mestre insigne; parlarem
llargament de la llengua catalana, y se 'n va demostrar un en-

tusiasta ferv-ent y entcradíssim de la seua història y estructura.

Sortí cl catalí de .Sardenya, y amb quatre pinzellades magistrals

pintcl tota la scua vida y vicisituts, dient que la dominació caste-
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llana y els llibres nscctichs castellans que de resultes de tai dü-

min.'ició hi corregueren y s' hi imprimircn, varen iníluir d' una
manera grossa deinunt la llengua, y la castellanisaren.

Ara bé j'que queda de 1' únich castellanisjiie o arogonesisme
del sitgle XIV'^ qu' l'^n Menéndez-Pidal s' es atansat a citarnos?

No 'n queda res. Resulta que tal castclla)ihvie no es cl del sitj^le

XIV, sinó dels sitgles X\'II1 o X\'I1 o, tot lo més, del X\'I, això

es, de l'època de la dominació castellana; resulta qu'Kn Morosi y
En Menéndez Pidal, afirmant que 1' alguerès ha fets sejiipre"ls

plurals femenins en -as, això es, desde 1354, han afirmadcà una
cosa que es tot lo contrari de la veritat; resulta que 'Is monu-
ments escrits a Sardenva v els llibres y impresos fets alia dels

sitglcs XIV y X\' y XVI 'y XVHI y fins'y tot qualcún del X\'III

los desmenten de la manera més formal y absoluta; resulta qu'

aqueys dos doctors se son aficats a definir qüestions que no han
estudiades prou, y, per més burla y afronta, pretenen donarne
llissons a n-e!s qui 's troben amb estat de donarlosne a ells.

[Els plurals en -as\ jTé gr.icia aqueix argument Aquiles

amb-e que '1 catedratich-acadèmich se figurava etzufarnos! ;Els

plurals en -as, d' influència castellana a n-cl sitg!e XI\'! ^V aont

es ni aont se troba res d' influència castellana dins la nostra llen-

gua ni dins la nostra literatura durant aqueix sitgle? jVaja, se-

nyor Henéndez-Pidal, vostè qui sab tant, ens demostri amb do-

cuments res que indich ni fassa olor de tal influència!.... ^Oue 's

troben a \"oltes plurals femenins en -as dins els monuments nos-

tres d' aquell sitgle.^... No hi ha dupte, però 's deuen o a la in-

distinció fònica dels sons que representaven la a y la e atones, o

a la influència pro\"ensal, ben x'iva encara dins la nostra literatu-

ra a n-aquella època...

Els plurals femenins en -as que 's troben a n-aquell temps,

jfills de 1' influència aragonesa! D' aqueixa manera els centenars

cle trobadors de la Provensa, del L'emosí, d' Alvernya, de
Gascunya, de Tolosa, dels sitgle XIII y XII y els autors dels

monuments dels sitgle XI que citarem (c. VII, § 3 et 41 y el

poema de Boeci, del sitgle X, tots haurien rebuda aqueixa in-

fluència aragonesa, ja que tots usen els plur.ds femenins en as.

^•L' aragonès, sense escriptors ni monuments literaris coneguts,

durant els sitgies XII, XI y X, influint demunt les i-egions lite-

ràriament !es més avensades y polents.^ ^'influint demunt la litera-

tura més eczuberant de 1' Edat Mitja, inesíra de totes les litera-

tures vulgars? jEa literatura provensal influïda per I' aragonès a

n-els sitgies XII, XI y X!... jSr. ïMenéndez-Pidal, això ja es de lo

més ferest que puga ocórrer a un anticatalanista, fins-y-tot a n-el

més deixat de la ma de Deu!
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(Y^ diu vostè qu' aquell G. Morosi es 1' t'mkh, que stipia vos-

tè, çW ha estudiat a fondo /' alguetiS^ Creyni Cjuc si que le hi

haur.í estudiat;lo que no resulta en la qüestió present (y no par-

lam de les altres perquè no sabem de tal home més que això que
vostè 'n retreu); lo que no resulta respecte dels plurals en -aSy

que li serv'issen de res sos estudis; y ja veu vostè (y, si no

hu xeu, pitjor) quina travelada li ha feta pegar. V en part la se

té ben merescuda. Perquè j'aont treu cap, per estudiar el catalí,

en lloch d' anar a Catalunya o a les Balears y servirse d' un
mestre catal.1, anarse'n a n-aqueix Morosi de Florèrcin, que li pas-

sa p' el c«p d' estudiar el català, no a n-el seu agre princiíial, a

Catalunya, sinó a un reco de Sardenya, aont fou trasplantat,

y no hi havia de campar giyre poient, rodetjat de tants de
contraris y tan lotsolet fa sitgles; y 1' estudia, no anant allíl ont

se parla, per enterarse directament do la fonètica, part prin-

cipalíssima de tota llengua y basse indispensable per ícrnc

1' estudi; sinó que 's cont nta amb les clarícies qu' un deixeble

seu d' Alguer li enx-ia. jY així feu En Morosi, segf^ns vostè

meteix ens conta, son estudi de 1' alguerès, y ^ixi sortí ell,

que Deu se'n apiat! jPobre «/^«fríj si tots els qui 1' han estu-

diat, no se 'n fossen aprofitats una micoya més qu' \\n Morosi!

Perquè la n^oltcs de rialles la lleugeresa d' aquest Morosi en

matèria de filologia. Kl seu deixeble li degué enviar notes, y totes

devien donar els plurals en -as.— Ivstd bé, d gué dir En Morosi,

^y els catalans quant anaren a Alguer? jL' any 1354? jMolt bé!

Donchs els plurals en -as son a Alguer desde 1354-— V ja no 'n

degué tallar pus. ^'Que X' Alart diu que tals plurals s'introduiren

dins el català a n-ei sitgie X\'I per influència castellana? L' al-

guerès el desment, contest.1 'n Morosi; y ja no hi degué cremar
pus oli ni cloquetjar el cervell. Res d' anar a veure 'Is arxius d'

Alguer, de Càller o de Catalunya; res de cercar llibres vells

impresos a .Sardenya. Li bastaven les notes del sou deixeble

d' A'guer. Y per això, ja hu crech, 1' estudi sortí un cent ca-

mes si tot es com això dels plurals en -as. \Y ara el catedràtich

de la Centr.il ens dona fe de qu' aquest Morosi es 1* iinich qui ha
estudiat afond'f l•alj^uerís.X Y, referintse a tal estudi, té la sortida

d' escriure dia 20 de gener a n-l{n Massó: «Y acepte estàs citas

de libros referentes a Cataluiïa, aunque quien se las hace viva

ininovilisat a Madrií que no ha sabut ferse encara una ciutat

prou europea'». (9)

(q) Les paraules en català son de l' article d' En Massó de dia 6 de gener.
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iJa hu crcch qu' Rn Massó les va acceptar aqueixes cites y
les acceptam tots els entusiastes de la llengua catalana! Les ac-

ceptam com una prova de lo enrera que cualquen y de lo cruus

qu' estan els filolcchs anticatahinistes de Madrit en materi.i de fi-

lologia catalana. jVol mé^ proVa 'n Menéndez-IMdal de que se

troba verament inmovilisat a Madiit? Si no estigués tan inmovi-

lisat alia ;li seria passat per 1' escudeller d' aferrarse a un estudi

tan buyt com el d' l•ln Alorosi per estudiar el catald, allà ont
1' hauria pogut estudiar bellament dins les obres d' En Milà,

que tant ens retreu com li convé? Si no estigués tan ininovilisiat

a Madrit y hagués feta una escapada a Catalunya o a les Ba-

lears, ^no se seria temut tot d' una qu' lin Morosi li donava
figues per llanternes amb això dels plurals en -as^. Ja hu crech

que les acct'ptam les cites aqueixts d' En Morosi! Son una prova

més de lo inmovilisats qu' estan els filòlechs anticatalnnisies de

Madrit, y de que Madrit, efectivament, per aquest cayre )io ha
sabut encara ferse nua ciutat prou europea.

Sí, Sr. Mcnéndcz-Pidal: so s la inmovilisaciò de x-ostè a Jía-

drit esplica que, abans d' escriure son article de 15 de desem-

bre, no s' entressentís de qu' el català del sitgle XIV no escrivia

en -as els plurals femenins, sinó en -es, no sols a Alguer, sinó a

Catalunya, a les Balears, a València, per tot arreu aont se par-

lava la n 'stra llen ^ua, com ho demostren els llibres y els docu-

ments d' aquell i època que umplen les nostres biblioteques y
els nostres arxius; si no estigués tan intnovilisat a Madrit, no

hauria donada tal importància a la grafia as dels plurals feme-

nins en la qüestió de la estructura y constitució de la nostra

llengua y del seu acastellani. ment, y hauria aclarit que no passa

tal grafia d' una qüestió merament ortogràfica,

Y ara clourem la qüestió amb la sortida final que tengué '1

catcdràtich-acadèmich dia 1 3 de Febrer dalt el Diario de Bar-

celona, y que, si no la vessem escrita, no la creuríem. \'elata-

quí: «las emprende el Sr. Massó con Morosi, insistiendo en des-

conocer los ar igonesismos del alguerès del siglo XI\^. Aunque
no los seiialasen los filólogos debiera de admitirlos a priori el

Sr, Massó, como los admitirà cualquiera que haya leído la Crò-

nica de Pedró IV, donde se dice que el Rey poblo la ciudad de

Alguer ííJ/í catalanes y aragoneses (edic. Bofarull, p. 519)- Sé

qui el Sr, Massó contestarà que la Crònica de Pedró IV tiene sus

puntos flacos o que los aragoneses que fueron a Alguer eran to-

dos mudos...»

jQue havia de contestar res d' això En Massó, home sant

de Deu! En Massó es segur que devant aquesta sortida de vostè,
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va fer una bona rialla, com la fcym nosaltres y ben fresca \ eent

tot un catedríílich de la Central y un académich de 1' Ksp.myola

que, en lloch de confesïar nohlement la seua errada fenimienal

en lo dels plurals en -as, se pega una ponyida a si nietiix, y se

deixa fora de combat. Perquè dia I 5 de desembre digué:—L' any

1354 se va establir a Alguer una colònia de catalans: es així

que '1 Menguatgc qu' arjucsts llegaren a n-els seus fills, qu' encara

•s conserva, estA ple de castellanismes o aragonesismes; ergo el

català del sitgle XI\'^ estax-a [)le de castellanismes o aragonesis-

mes.— Hssent vera la preníisa major y la menor, l.i consecuència,

rigurosamcnt llògica, hauria resultat una \•eritat com unes cases.

Però dia 1 3 de febrer pega vostè Ilongo dalt les columnes del

Brtisi, cridant amb tota sa forsa: Probo viajorem: la colònia cata-

lana establida a Alguer 1' any 1354. no era de catalans no més,

sinn de catalans y d' aragonesos, h.rgo els ara^ouísismes que
deixaren aquella gent a Alguer y que Hs filblechs troben ai'uy

dins l'algitcrís. Ics hi deixaren...—;Els catalans o els aragonesos}

Si no 'Is hi tleixaren els aragcmsos, degué ésser que tots justa-

ment eren muts, com sospita vostè que diria'n .Massó; y així, com
no parlaNen... jvaia! no hi deixaren res per alLí... ^'No es això.^

jSembla mentitla, Sr. Menéndez-l'idal, qi»e la catalanofòbia 1' ha-

ja posat d' aqueixa manera! jSi la colònia d' Alguer se componia
just de catalans, el llenguatge que hi deixa, havia d' essor el dels

catalans del sitgie XI\'; y, si le hi deixí ple d' aragonesismes, es

llògica la consecuència tjue '1 catal.1 del sitgie XIV estawi ple d^

aragone-ismes. Ara si la colònií d' Alguer se componia de cata-

lans y d' aragonesos, el llenguatge que hi deixaren, ha\'ia d' ésser

per forsa, no just el catal.1 del silg'e XI\', sinó 'I catalí y 1' ara-

gonès d' aquell sitglè; y, per lo tant, si dins 1' alguerès hi ha ara-

gonesismes, això no prova que n' hi hagués dins el catalíí del

sitgie XIV, sinó que a Sardenya, a Alguer, s' hi establiren cata-

lans y aragonesos, y uns y altres hi x-arin deix;ir llur llenguatge,

els Ciitalans el català y els aragonesos 1' aragonès. V... witolaqui.

Per consegüent, voslè meteix s' es cuydat de demostrar que
tot lo qu' ha retret de 1' alguerès, no serveix en res nr per res

per pro\ar la seua tc*sis, això es, la eczi tència d' aragonesismes

dins el catal.i del siigle XIV. Tot lo qu' es estat capaç de pro-

var, es estat que'ls aragonesos del sitgh: XIV perlaxen ar.tgonès.

^^ francament, j5.rr prox'ar tal cosa, no importa\'a pegar a Flo-

rència ni aglapir acjuell bo de Morosi, /" unich qu' ha estudiat a

fondo /' aigüeres

11. SiutiNA l'KDVA de la caslellanisacio aragonisantent del

català del sitgie XIV: els plurals en i> .



Si nul•la es la prova de 1' aigüeres, mes hi resulta encara

aqueixa altra, que es tot quant se pot dir, y ha donat lloch a n-el

catedríítich-academich a fer coses que no estd bé que les fassen

els catedrítichs ni 'Is acadèmichs.

Dia 20 de gener, després de despararnos lo de 1' aigucrcs,

nos enfloca aquest altre ; castellanisme del sitgie XIV». «l•Ls del

senyor Morel-Fatio (digué 1' home amb tota la gravitat que '1

cas demana\•a,; el qual, parlant de les diferències entre '1 Pro-

vensal y el Catalí, cita...... Y aquí 'ns etzibí la cita amb ale-

many, sense traduiria. Nosaltres, que no sabem tal idioma, cer-

carem un amich coral que 'I graponctja prou, 1' escels poeta

Moss. Costa y Llobera, per que nos posis en pla catalí aquella

cita. La nos hi \'a posar lo millor que va sebre, y dins la pdg. 232
trascriguerem el test alemany y la versió catalana. Això era la

derreria de gener. Y Deu \a compondre que a n-aquell entre

mitg arriba a Mallorca lo Dr. H idwiger, filòlech austriach que
hi ha dos anys que xiatja per Espanya per estudiar les llengües

que s' hi parlen, y \enia a Mallorca per estudiarhi la nostra. Se
va presentar, y al acte ens térem amichs corals. Com no teníem
1' obra de Grober Gritudriss d' ont treya 'n Menéndez-Pidal la

seua cita, y sabem m is=a les llibertats que 's prenen els caixistes,

sobre tot en compondre res estranger,—per conseguir que'! test

alemany sortís correcte y sa versió revisada, entregarem les

dues coses a n-el Dr. lladwiger. L' home 11.tg 1' alemany y el

torna lletgir, y, després de pcnsarhi una estona, ens diu:—Ac|uest

test es incon^plet. En J\Ienéndez-Pidal ha suprimides un parell de

paraules sustancials. Entre las paraules Abn'eicJmngen y uiizivei-

fclhaft hi ha totes aquestes altres: Jiabeii jedoch nnr geringe

BedtntuHg, da sú, que signifiquen: soJi de poca itnporthncia. De
manrra que '1 test, així com el posa 'n Menéndez-Pidal, diu: «les

terminacions en -os^ en lloch de -es^ dels temes acabats en s: ca-

sos: plural de cas: casus, desde '1 sitgie XI\', y 1' introducció

molt posterior d' una e ílecsixa en la I^ persona del present

d' indicatiu. Aquestes desNÍa ions se duen sens dubte a una in-

fluència del castellà dalt el catalí». Ara així com figura dins

Gríindriss, diu així dessa: «les terminacions en -os, en lloch de

-es, dels temes acabats en s: casos: plural de cas: c.\suS, desde '1

sitgie XIV y 1' intro.iucció molt posterior d' una o flecsiva

en la I^ persona del present d' indicatiu, x'^.questes desxiacions

sox DE POCA IMPORTÀNCIA, y SC deucn sens dubte a 1' influència

castellana dalt el català».

Com sentírem el Dr. Hadwiger que 'ns deya això, quedarem
frets. Xo créyem possib'e que '1 catedràtich-acadèmich s' hagués
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presa tal llibertat de tisoretjar un test alemany ni de cap altra

Ilcn^nia per tcrli dir, no lo que deya '1 test, sinó lo que convenia
a n-el cateiiratich-acadcmich que digués. Segons el Dr. Iladwi-

ger, el test deya que 'Is plurals en -os dels mols acabats en s

{casos, fiesos, ;//<•íos) y la o final de la primera persona del pre-

sent d' Índic itiu dels verbs de la I* (a/no, troò), penso) son dés-

vixcions degudes a 1' influencia cistellana, però que no tenen im-
portància; y lin M;? lénde/ Pidal suprimeix tals paraules, y nos
presenta aqueix -s desviacions com a cap talíssimes, que decidei-

xen la qüestió de si '1 català a n-el sitgle XIV baix de l'influència

castellana alterava la seua estructura, la sen^ diclinaciò, son

sistema de /^articules, rcsu't mtne que '1 català no era tan inde-

pendent del castellà com nosaltres ens figuram. ;No es possible,

dèyem, qu' Kn Menéndez-Pidal liaja suprimid<•s tals paraules,

capgirant el sentit d' l•ln Morel-Fatio per terli dir lo que no diu!

|Aisò ser.1 que '1 Dr. Hadwiger fa una confusió!.... 1^11 havia dei-

xada 1' obra CrtiU'/riss a València, mesclada amb altres llibres,

y li era impo-^sible feria \•cnir. Per sortir de tal enderi\•ell, escri-

vim a Parí.s, y dins uns deu dies arribí a les nostres mans 1' obra.

L' obrim tot d' una a la píg. 673 que cita v.i Kn Menéndez-Pidal,

y al punt guip.irem 1 1 cita d' aquest... ;(Jue me 'n direu.^ VA\ en-

tre Ics paraules Abiveichnní:;cn y iLiiíii'eifelhaJt, hi xa haver: lia-

ben jedocti nnr geringe Bedentnng, da sie

Xo x'os dich n s: qued.lrem tan esglayats de la bon.i memò-
ria del Dr. 1 ladwiger com de \:\..... tàctica y \:í.... ingenuidat
d' ]ín Menéndez Pidal.

Aquí no hi caben solfes ni comentaris; aquí no hi cab més
que llàstima, però molta de llàstima per 1' inimieh de la llengua

catalana que, per botxinetjarla, ape la a tals ardits. El qui fa

tals fantasies, JA est.1 judicat.

Anem pcro a estudiar d' aprop aqueys altres dos castella-

nismes del catalí: l" els plurals en -os; 2'"
/./ y" pen. stng. del

pres. d' indicatiu.

I. Els plurals en -os dels noms acabats en s:

|a vérem (c. vii, í; 8, p. 329, 332) que Ms temes Il.itins aca-

bats en s (nasus, pa?>•iis, gloriosus, copio•^^us, rv/se, í'sse), per-

duda la desinència, quedaren indeclinabks perquè la s—caracte-

rística del cas regent n n-el singular y del cas regit a n-el plural

quant teníem la declinació y que, quant perdérem aquesta, ro-

mangué com. a característica del plural,—no se feya sentir fòni-

cament a n-el final de la paraula perquè '1 tema ja acaba\a amb
s, y, essent final aquesta lletra, sona eczactament lo meteix si

es una que si son dues. Aquesta indistinció del singular y
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del plural que ocorria lo mctcix amb els temes acabats en

ç, duya molts de perjuys, y 1' instint de la llengua per forsa

hi havia de pro\'eir. Aquest instint per la Ilcy de distinció

introduí deve s el silglc XIU 1' hAbit de distinguir el plural del

singular de tals noms afegint un e eufonica; y així de ;/^s, pa<^

glorio•A, cof>ió^, Z7?s, í?ss, en lloch de fer el plural just aftginthi la

St que quedava sense cap valor fònich per lo qu' hem dit i/iass,

pas-^, gloriosa, cop/oss, z-ass, oss9.), feren el plural interposant

una e eulònica entre la s del tema y la s caract'rrística del plural,

y resulta: uossv.s, /)<^j'jíks, g'oriosES, copiosEn. vasES, osses y de-

més coiT^eniblants, que 's troben arreu dins els monuments dels

sitgles XIII, XIV y àduch XV^. Així acaba la indi>tinció del sin-

gular y del plural; però 'n romania una altra entre la terminació

femenina y la masculina dels abjectius de tema acabat amb s y
qualcun en / {els francesE•s— ies JrancesE^, els pagesvs— /es pa-

gesES, ei's í/ioujEs—/es wo/íjeíí, etc). Això era també un incon-

venient per la llengua, que 's toca amb les mans dins els nostres

monuments d' aquells sitgles (XIII, XIV, XV'). L' ir stint de la

llengua hi havia de proveir, y així se va fer. Aquest instint aplica

fl n-aixo la Uey (/e (/isíi/ictó, y va introduir 1' hàbit de distingir

els plurals masculins dels femenins reservant per aquests la e

eufonica adoptada anteriorment per difert-nciar els plurals dels

singulars, y conx'ertint tal e amb o p' el plurals masculins. D'ont

resulta: e/s /ra/iceso•^ /es /raficesEs, e/s pagesos - /es pagesES,

els monjos— /es w/í»;//'es, etc. Y per analogia adoptaren la matei-

xa o els plurals dels sustantius de tema en s\ y així els míSES,

arnesES, pesES, etc. tornaren ?/nsos, aruesos, pesos. Així va re-

soldre 1' insiint meteix de la llengua aqueixes dificultats dels

plurals dels temes en s, sense nece.-sitat d' anar a captar ni a

manllevar res a fora casa; y se \•a establir aquest estat de coses,

que fou definitiu, entre '1 sitgle XIV y el XV.
Tot a'XÒ ho regoneixen els filòlechs qu' estudien seriosament

la nostra llengua; però 'ns surt En Menéndez-Pidal, que, tot de-

mostrant la seua aduiiració per la robustesa y les glòries d'

aquesta llengua, no més cerca despullaria de tot lo que pot y de

tot lo que no pot; y sense comanarse a Deu ni a St. Maria ni

aturarse una mica a remugar lo que diu, ens enfloca que l'adop-

ció de tals plurals en -os es un castellanisme del sitgle XIV, y
se cubreix amb la capa de Mr. Morel-Fatio. Donchs bé, malda-

ment aquest respectable fdòlech francès ho diga dins 1' obra

Grundrtss, no hi ha tal castellanisme. Y el primer que n' està

convençut es Mr. Morel-Fatio, segons ho confessà no fa gayre a

n-En Massó, que '1 va veure a París la corema passada, y en
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parlaren, y digué 1' eminent filòlech que hu té ja corretgit per

quant se fassa nova edició de son estu<li del catald dins Grun-
íh-iss. A \'cure si En Menéndez-Pidal s' atreveix a desnientirnos.

V ^•com han d' csscr un castellanisme aqücys plur.ds en -os^ si "1

castell;» jamay ha iV-ts acabar en -os, sinó en -es, els plurals dels

noms acabits en í o s? jSembla mcniida qii' un catcdr.ítich de

filologia cemparada de 1' Uni\'crsid it Central y acadèmich de
1' Espanyola se deix cegar fins a tal estrem per la passií'S política

del anticatalanismd jja es segur que massa ha de scbre Kn Me-
néndez Pidal com forma M castelW y formava a n-el sitgle XIV
els plur.ils dels noms acabats en 5 y z: coríè^-corUsis.^, vicü-uiesv.?,,

francès —ffancesv.?,-/rancesK9,. uiarqnc^— fiuircjuesvs-Diirçiusxs,

ii//h —(inisv.fi, Luh— LíUsv.9,— Lhísk'?^, feltj.—felicvs, solo?. - sola-

fKs, í'/t. Això ho s.ib qualsevol; y, l^er niicaqu'haja gralcllat

quisvulla dins la filologia romana, sab qu' els temes llatins (?n s

el castellíí los tracta de diferent manera per lo que 's refereix a

la desinè -eia; sab que a uns cls-e conserxa la desinòncia llatina

de 1' ablatiu (tr^j-f), cspeso, aviso, us-o), y a n aquests los dona '1

plural just afeginthi una s {casos, espeso?,, arisc?,, iisoi^y, y a altres

les fa sense o final, com els que hem retrets més amunt. Per for-

mar el plural d'aqueys, segueix una partida de normes que l'ins-

tint de la l'engua adopt.1 per distingir els femenins dels mascu-

lins, no conseguint la simpliciti'.t y regularidat de la nostra llen-

gua, ja que, mcntres abjectius com cor/cs no tenen a nel

singular ni a n-el plural més qu' una termin ició p' el masculí y
p' el femení {/lottiln-e cowvv.^—tnuger cdkiks, //í?w/<5';-^í corteses—
mugcres cortksk-s), Wavò payé'i aragoitcs, etc. tenen terminació

femenina y masculiana (pavc'Sk—p?ycs.\s, arago/icsx—aragotic-

íAs. I Do m.inera qu' aquests temes en s dins cl castell.1 estan

subjectes a unes grans irregularidats en matèria de plurals y de

terminacions femenines. Lo que no succeix ni ha succeit may, es

cjue fesscn els plurals en os',.y, si no, que 'ns coiifonga Kn Me-
néndez Pidal amb un raig de cites, o amb, una no mes.

jY ens enfloca que tals plurds en os del catalíí son un caste-

llanisme del sigle XIV!. . iSr. Menende-< Pid.il, aquest afany de

trobar castellanismes dins el català antich per negarli la seua

indepcndcncia del castellà, el du \•enut y fora corda, y li fa per-

''"'• 'I quest de tot!...

,Me crega que fa ILlstima y rialles a n el meteix temps!

;Quehem de fer més qu' esclafir de riure veentlo que, després

d' hiver assegurat dia 20 de gener dalt El Brusi qu' aqucys

^\uTa.\% son un castellanisine del sigle XÍV, amb la matalofada

n•.ïú• se 'n va dur d' T'n Massó dia >o, ens surt dia 1 3 de febrer,
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que «/»cv t/íés precisió no s' ha de parlar de castellanismes del

sigle XIV, sinó tl' aragomsismes. A Cíistella ningú se passava

p' el carabassot de dir //-rt/ZíTCíiis, però a Aragó tot lo mon ho

deya, com dt-yen graiuio, trista. L'n rcy català, I). Martí, quant

parlava aragonès, no sabia dir sinó los aragonesos, los Jrancesos

(y per que crega això el Sr. Massó, consta així dins un document
notarial que publica Blancas, en sos Comentaris, pag. 379ji y es

clar, de tant de repetirho en aragonès, el Rey se confonia com
parlava català, y deya també 1' aragonesisme yVíZ//tVíí?y....»

iüe manera que vostè, després d' haver asegurat dia 20 de

gener que Ms plurals en -os era iin castellanisfiie del sigle XIV,
Uavò dia 13 de febrer diu que, per vtcs precisió., no hi h'i que par-

lar de castellanismes do tal sgle XI\^ y que a Castella ningú

usava tals plurals!

[De manera que vostè meteix se refuta y se desmentí... |En-

devant, home, endevantl... ^-Vol dir era a .Aragó que formaven

tals plurals en -os}... ^'Vol dir a Aragó a n-aciuell temps tot lo

mon deya francesost

Vegem els monuments literaris d' Aragó si li donen la raó o

que. Blancas dins sos Comentaris ^^^) ^ n-el capítol De comitiis

Aragonum, p. },J2, dona conte del privilegi general de 1' any

1283 de fer corts cada any a Saragossa, y en trascriu aqueixes

paraules: ^quel senyor Rey fíiga Cort general de Aragoneszsy>.

Dins la pag. següent, 373, retreu una determinació del Rey y de

les Corts, posterior a 1' any 1 307, y en cita aqueix hoci: «... ni

puedan alli seyer reputados contumacES^. Y dins la pag. 17Ó-80

aont copia '1 discurs del rey Martí a les corts de Saragossa de 1'

any 1 398, tret de les actes de dites corts, se troba això: «... pa-

gados a VI tnesES»; y després hi ha tres vegades la paraula

<.aragonesos,y> y una vegada (s.franceso'i^•».

El meritíssim D. Antoni Capmany posa CO els capítols qu'En

Bernat de Segalar havia de dir a n-el Rey de Granada de part

del senyor rey d' Aragó, En Jaume II, any 1300. Dins aqueys

capítols, escrits en aragonès, hi ha la següent espressió: «tres-

cientos Geiioves\'j^T>.

En Victor Gebhart dins la seua Historia de Espaiia, (T. IV,

App. XXIII, p. 695) trascriu una carta del rey En Pere IV a

(fo) Aragcnensiuin rcrtiin Coinmentaríi Hieton. Blanca, dtsaraugustano Jiisfo•

rico Reg)ii atutore. Ctcsaraugusta:, MDXXCIIX.
(II) Memorias Históricas sobre la Marina, Comercio y Artés de la antigi-a Ciu-

dad de Barcelona por D. Antonio de Capmany. Madrid. 1779— '792 T. IV, p. 2S.
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D. Pere fi cruel ^Ic Castella, aont se llitg: ílos G^/ioVc'sks, nues-
tros enemigos».

En Hofarull dins el tom \'III de la seuo Col•lecció diplomaticay
(•2) dedicat a estatuts de Municipalidais aragoneses, en posa uns
de la dels llogarets de Daroca ijue clon;í '1 rcy lin Juan I (2" mitat

del XIV), aont se lligen aqueixes paralcsip. 301) «... tt satisfagan

dw'l suyo propio... qualesquiera iníeresv.<< e expensas...». \' de la

pag. 305 fins a 387 hi ha lo manco vint y tres vegades el nom
de sòlidos 11 sueltios jaquésv.s.

\). .Marian Pano publica dalt 1' apreciable Revista de Aragón^
desde Novembre de 1902, Ordinaciones y Paramieníos de la

Ciudad de Baròastroy que 1' any 1 396 va fer el concell de dita

ciutat. Dins alguns de llurs articles figura també 1' cspressió <.s6-

lidos» o «sueldos» <^/a(/uesKsa (\'id. AV.-. de Arag. .\ovietnbrey

p. 849 et s.)

Mr. Alfred Morel-Fatio publicí a Ginebra 1' any 1885 i.iimo

de los feclios et conqnistas del Principado de Morea compilado
por comandatnietito de Don Fray yoli•in Ferrandez de Heredia^
rnaestro del Hospital de S. Jolian de Jerusalem. l•Ls aquesta crò-

nica un dels principals monuments del dialecte aragonès, y la va
escriure En Bernat de Jaca per orde de X' Heredia, y 1' acabíí

dia 24 d' octubre 1 393. L' hem lletgida de cap a cap per veure

com posax-a 'Is plurals que questionetjam. Vctaquí "1 resultat: —
«... e otros <7r//í'j()s de cosas necesarias...» í?I3.— «... quatre ute-

JES en el anyo,... et otros quatro fiieso?,... e los otros quatro vte-

JES,» § 138 — «... los sis w/.?jos del anyo...» ij. 139.— «... et fazian

grandes si>lacE?>...•i> íj 306. — «... et fizo venir gualeas de Geuove-

íKs...:> í< 456.— «... las galeas... de los genovesv.^ arribaron...» §
461 .— «... fiestas et so/acv.^...i> § 4/6.— «... que otra vegada fues-

sen mas cortesE^ que non auian estado...» § 503-— *••• 1'» compa-
nya de los aragouesvs...-}) § 530.

—

«... al princcp de Galas et sus

Juglesis...» ^ 639.— «... los cauMeros /raucessES s' en futron en

su viaie... i? ~02.

De\ant la Crònica de Morea posa Morel-Fatio un magnífich

pre/aciy aont trascriu (p. xxix-x.xxvii) les Ríibricas del der-

rer capítol d' una altra crònica de I' imperi bis.intí, feta escriure

també en aragonès p' el meteix Ferrandez de Heredia; y dins

la pag. xxxvi se llitg:— «... senyoreó 1' impcrio XXV'll anyos

et Ull /«t'íES...» V mes enwant (p. xxxviii) posa les Riibricas

(12) Coiccción de clocumentos inédilos del archivo Gcner.il de l« Corona de

Ar.-igón publicada por cl archivero mayor D. l'rüspcro Bofarull. Barcelona.— 1847.

— 1876 (40 loms).
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de la segona part de La gran crònica de los conquiridores, feta

escriure igualment en aragonès p' el meteix Heredia; y dins la

p. L se llitg: «... con los A>agonesv.?> que eran allí...»; y dins la

p. Liii: «... Cortes que tuvo el rey a los Aragones£.^...i>.

De manera que entre tots aqu.:ys monuments aduits, hi ha
CORANTA plurals masculins en -es y skt en -os. V d' aqueys set

n' hem de llevar quatre, els qu' usd dins son discurs a les corts

de Saragossa de 1- any 1398 el rey Martí. ç-Qui no sab que la

llengua habitual delsreys d' Aragó, després de D.^ Petronila fins

que s' estingí la dinasti;^, era la catalana.-* jXo, Sr. Menendez Pi-

dal! no era parlant en catalí que s' embuya\•a '1 rey Martí; era

parlant en aragonès que feya 'Is embuys, com se veu a la llegua

lletgint el seu discurs tal com el posa En Blancas, massell de
catalanismes, com no n' hi posen tants els reclntas o municipals
més carronyes de Catalunya o de Mallorca que s' amollin en

foraster. V si ens diu xostè que això era 1' aragonès del sitgle

XIV, li contestarem a-les-hores que tal aragonès no era més qu'

una catalanisació feresta de la llengua aragonesa, cent voltes

mé? catalanisada que no acastellanada està a\•uy segons vostè

la catalana.

Sí, Sr. ]\Ienendez Pidal, els coranta plurals aragonesos en es

que li hem retrets son una prova evidentíssima que 'Is set en os

son altres tants de catalanismes, que, com veurem al punt, tant

abundaven dins 1' aragonès, segons regoneixen En Milà y Fonta-

nals, X'Amador de los Rios, Kn Gregori Mayans, En Diez, y tots

els íilòlechs que se 'n son ocupats qualque mica. Sí, son altres

tants de catalanismes aquests set plurals en-í>j: que '\s francesos

Y els Aragonesos del discurs del rey i\Iartí son quatre catalanis-

mes, ho proven els aragonesES del privilegi general de 1' any

1283 que du En Blancas y la segona part de La gran crònica de

los conquiridores de X' Heredia, y elsfrancessEt del § 702 de la

Crònica de Morea del meteix; y els ^os mesos del § 1 38 y 139
de dita Crònica queden desvirtuats p' els dos mesES del § 138

de la meteíxa y p' els V/ mesE^ del referit discurs del rey

Martí. De manera que no més queda 1' arneso^ del § 1 3 de la

Crònica, que roman ben anul•lat p' els coranta plurals en es

que li tiram a la cara.

Vn amich coral nostre, que també hu es de vostè, ens diu

que vostè 's dedica a 1' estudi de 1' aragonès. Deu li do més sort

que la qu' ha tenguda amb això dels plurals en -os\ perquè asse-

gurar que a Aragó a n-el sigle XIV tot lo mon deya los fran-

cesos, y no citar altra autoridat que la d' un català com el rey

Martí, que parlava en aragonès per compromís,... jvaja! no dona



— 43-' —

gayre idea dels seus coneixements del dialecte aragonès referent

a n-aquest punt. 1 lem de creure que en les altres coses endevi-

nar.1 més el fil de les neules.

;yue «tot lo mon Acya. francesos,^ «a Aragó ? \.\ veure,

donchs, si 'ns despara un raig de monuments aragonesos, que
hu demostrin! ;Hala, Sr. Menéndez Pidal!

2

—

L' a/írf cas/e'//anisf/te c\ue scnyula. Morel-l•iitio, això es,

/a o flt•csiva (fe la 1" pers. sing. del f>res. d' indicat.. En Menén-
dez Pidal no 1' ha sostnn^.nit. Morel-Fatio diu qu' es molt poste-

rior a n-el sigle Xl\
V^etaquí algunes de les clarícies que tenim recullides sobre

aqueixa forma:

«... Boeci... reclama Dju del cel...:—Domne Pater,... plor

tota dia...» (Poema de Boeci, del sitgle X, v. 72-79,).— «... noell

comandamén vos do...f> (sermó de la Cena, del sigle XI, ap.

Bartsch, Lhrest., col. lo).— «... no 'm destreys amistatz
|
ni 'm

senti mals ni dolors» (Anfós II d' Aragó, de la 2* niitat del XII,

ap. Bruce W'hyte, Hist. des Lang. Rom. T. II, p. 40O).— *Mas ieu

non ai lenga friza ni non parli norman ni petavi.» (Pere Cardi-

nal, del s. XII, ap. Diez, Gramni, T. I. p. 93.»— «... Vos rendit

grandes mercès (diu Brianda)... Respon Blandin:... de \os non
volo nul present...» (Romans de Blandin de Cornouailles, del sit-

gle Xíll, ap. Bruce W'hyte, ib. p. 340 et s.).— «... Aquell meu
senyor del qual jo *t parle, es creador...» (Llegenda de st. Ho-
norat, del s. XIII, ap. eund. ib. p. 4 1 3).—«Jus lo front port vos-

tra bella semblansa...» — Moss. Jordi de St. Jordi, valencià, {Es-

travips, p. 7).— «... Vol sobrel cel et non viovi de terra...» (id.

ap. Bruce Whyte, ib. p. 419).— «Perquè no 'n trob, diré '1 que
trobe on vos...» (Ausies March, Cant X).— <... Aço encara ig-

nor...^ (carta d* un Síndich de Barcelona, de 1452, ap. Boletin

de la Arqueològica Luliana (Palma\ T. IX, p. 279).— «... do-

nant li entendre quel am...^ {Curial y Guelfa, novella catalana

d'• elXV setgle. Barcelona, 1901, c. viii).— «... Ara ly rattifique

y abono la dita donació... y </«>me per sepultura...» (Testament

de Pere Claver de Verdú, de 2 de mars de 1 62 1, ap. Xonell,

Anal. Morfol. p. 50). — «...jo am... jo recorí...-^ (carta d' Alguer
dalt La Veu de Catalunya de 1 9 de mars, 1902.— «On io que
sols donant los altras parlo-!> (Moss. PV-brer, valencià, vers. de la

Divina Commedia, Purg.^ V. d^y ap. Nonell, ib. p. 48).

Per consegüent la llengua ja tenia a n-el sitgle XIII totes les

formes que te actualment per la I." pers. sing. del pres. d' indi-

catiu, y s' usaven totes indistintament en tots els territoris, no
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com ara qu' estan lo:alisacles així: ^) A les Balears y Alguer: la

rel pura, sema desiní-ncia: \^\.^) A n-el Rosselló, Conflent, Va-
llespir, Cerdanya, Vall de Ribes, Ripollès y casi tota la vessant

espanyola dels Pirineus fins a Cadaqués, la desinhicia i: ami. <^)

A lo demés de C.italunya oriental fins a la retxa de Solsona, lí-

mits de \\ prov. de Lleyda deixant el Priorat defora y cap a

Cambrils, la desinincia u, que a l'Ampurd.1 y Garrotxa fan nch:

AMU, AMUCH. '') A la província de Lleyda, Ribera d' Kbre, alt y
baix Maestrat, la desincncia o: amo. «) A las províncies de Va-
lència y Alacant, la desincncia k: amk.

La desinència o ^'es d' influència castellanay molt posterior a

n-el sUgle XI V^ com diu Morel-Fatio? Creym que no 's pot sos-

tenir devant les proves que presentam. Nosaltres creym que

aquí no 's tracta més que de la ciifonisacio del final d' aqueixa

l'' pers. sing. del pres. d' indic: eufonisació que a unes parts se

feu amb una /, a altres amb una e^ a altres amb una o^ a altres

amb una «, y a altres no 's feu de cap classe com a les Balears y
Alguer. Si tal o fos d' influència castellana, se seria aficada dins

les províncies de València y Alacant, les més ubertes a n-el cas-

tellà y aont aquest ha feta més destrosa.

III. Tkrceka prova de la castellanisació o aragonisament

del Cateld, y no del sitgle XIV, sinó del XIII: I' artic e i-l

Aquesta se va treure '1 catedratich dia 13 de Febrer; que
1' article el es un a'ragonesisme del sitgle XIII. ;Y sabeu per que.?

Perquè 1' home veu dins la crònica del rey En Jaume I un cop

LO Justicia y un cop el Justícia^ y «clar esta, diu ell, qu' aques-

ta derrera forma de 1' article es un aragonesisme evident del sit-

gle XIII.»

Per aquest homo tot lo que tenga mica d' apariència o fassa

gens d' olor d' influència castellana dalt el català, ja es evident.

La qüestió es que 'I català result dependent del castellà, y En
]\Iené^dez-Pidal un... admirador de \qs glòries y robnstesa de la

vella llengua catalana, que tots els bons centralistes admiren.!!!

jY nosaltres tan ingrats!....

Ja 's sab que les llengües neollatines formaren els articles de-

terminatiusdeis demostratius llatins ille, illa, ipse, ipsa.

El castellà no més en formà de ille, illa, d' aquesta manera:

Masculins: sing.: el de \Ue, perdent le y convertint la i en <?;

plur.: elos, de illos, que ben prest se reduí a los, perdent la e

inicial. Femenins: sing. ela de illa; y elas de illas. que aviat

tornaren la y las per 1' esmotxada de la e inicial. ('3)

(13) ViJ. A. B2II0 y R. J. Cu^rvo, Granítica lü la Lcnjua Cjs!:!la•iJ. d:stina
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La llengua d'oc fou molt nies rica d'arliclcs, y la branca cata-

lana les ha conservats casi tots.

Mt. R.iynouard dins son Risutnc de la grammaire Romane
{Lex. Rom. T. II, c. I, jx xlv), posa aquests: Mascnlins; sing. el,

el/t, 7, 7/r, lo, U, /'; plur.: tls, elhs,los, li, il, ill. Fcuienius•.sxng.:

la, tl, ill, tlh, It, /", 7, 7/, 7//; plur. ias.

Jiartsch dins sa Chrcstomatkic ( Tabl. somm. des FLx. Fro-
venç. p. 415) posa 'Is meteys, fora el y els, que Ms-e posa com
equiwilents de en lo, en los, y lo nieteix la Diez (Gramin. I. II,

Moifliol. Declin. susí. provenç. p. 32, 33).

Tots aquests articles se formaren de tllc, illo, lUi, illos; illa,

illa:, illas per les lleys fonètiques ordin.lries, y ai.xí, ademés de

el, se va fer ett, \'\w encara a Pollensa (Mallorca).

Tenim ademés aqueys altres articles: Masculins: sing.; es, so,

s'; plur.: ks, kts, sos. fetnenins: sing.: sa, .s'; plur.: sks.

{[y ont se formaren tals articles.^ l'els llatins ipse, ipso, ipsi,

ipsos: ipsa, ipsa\ ipsas, o tal volta dels altres demostratius po-

pulars isco, isso de que parl;i Suetoni, dient que en temps de
1' imperi d' August usaven aquests en lloch d' aquells (V'id. Bru-

ce W'hyte, Hist. des Lniig. Rom. T. I, c. II, p. 55).

Aqueys articles, generals segurament per temps a tots els

territoris de la llengua com ho indiquen gran munió de llinatges

y noms geogrdfichs que 'Is-e duen {^\-Real, S.k- Bessona, Dks-
Clot, Dv.^pi), avuy no més s' usen a les Balears y a la costa ca-

talana desde Canet de Mar fins a Cadaqués, entrantse'n prou

terra endins de\'ers la Selva, \'"all d' Aru y BaixAmpurdcL
Aqueys articles son tan antichs com la llengua. La forma el,

tant si era tot d' una un article rònech com es ara, segons sostén

y prova Mr. Raynouard, com si era contracció úca lo (= a'l^=el,

per 1' identidat iònica de la a y e ítones; o de en lo, segons prete-

nen Bartsch y L)iez, y tenen raó que moltes de \'egadcs ho era,

però a voltes no,— el fet es que tenim aquesta forma ^-Z dins la

no.stra llengua ja a n-el sitgle X, com se x^cu dins el poema de
Boeci, y, per lo tant, sitgles abans de que a cap aragonès li oco-

rregués escriure res en la seua llengua, sitgles abans de qu' ara-

gonesos y catalans tenguessen un meteix rey ni gayre avi-

nenteses dels uns prendre res dels altres en matèria d' idioma.

da al uso ii€ los americanos. París- 1902. c. XIV n, 271. Una mostra citen, ben cu

riosa, de tals articles jirimitiiis, treta del poema Alnandro (del s. XIII): «Por ven.

gar ela ira olvidó lealiad. i•I-ueron clos iroyanos de mal viento ferides. «E.xian de.

Paraiso tlas trcsaguas sanctas». Y a n-el Fuero yuzgo se llitg: «De las bonàs costu.

mes nascc ela paz et ela concòrdia* «Todo lo qucrian para sí reicncr í/í;/ príncipes»
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Vetaquí ara una partida de monuments de la nostra llengua
aont surt la forma cl, anteriors casi tots a n-el sitj^le XIII, y que
no hu crcym cjuc 1' auddci-t d'En Menéndez-Pidal siga tanta, en-
que haja donades proves de qu' es molt.i, que s' atans a dir

que dins tals monuments hi hajd influència aragonesa.
«...ve a 1' ora ^«el corps li vai frnnen(t)...» (Poema de Jireci,

V. 104).— «... Va. Capitoli... 1 li veng lo reis...» (ib. v. 60).— «... el
diables 1' escris

|

/«ei. meu acusament {Confessió, del sitgle XI,
ap. Bartsch, Clirest. col. IQj.— «... fors quant pvA. castel a recou-
brar...» (Docum. de 1059, fet a Montpeller, ap. Gariel, Series
Proesnl. Montisp., Vid. Hist. Gèn.du lAiiigmdoCy T. V. col. 494).— «... Ki, rey Flavis...» (Garau de Calansó, del XII, ap. Fauriel,

Hist. lie la Pocs. Provci/ç , T. III, p. 51 1).— «... (/uv.\. seu bel

cors...» (.Arnau de Maroili, del sitgle XII, ap. Bartsch, Chrest.

col. 89).— «... els prims jorns lones de mai qu' el temps aonda...»

(Girart de Rosselló, del sitgle X(I, ap. Raynouard, Lex. Pom.,
1\ I, p. 134).- «...qu' EL teu cors lai parlct et consentit...» (íd.

ib. p. 196).— «... vos es FI, pus noble cavayer...» iPliiloinela, ro-

mans Jel sitgle XII o XllI, ap. Raynouard, Lex. Rom, T. IV,

P- 577)-— «••• íaill lo fills al paire
|
el pair' al fiJl atressi» (.\Iarca-

brús, de la l.'^ mitat del XIÍ, ap. B irtsch, Chrest, col. 59).

—

«... EL rossignoletz el ram
j
volf e refraing et aplana

|
son dons

chantar...» (Jofre Rudel, del s. XII, ap. eund. ib. col. 61).— «... s'

ak-gr' en sa lenga
|

/"el novei temps...» (Rambau d' Orange, del

sitgle XII, ap. eund. ib. col. 63).— «Savaric el prebost.,.» {Ca7i-

çoiiiei' proensals d' en Bernart Amorós, de devers el s. XIIl, ap.

Rei'iie des Langues Romanes, de Montpell?r, T. XLV (1902).

—

«... EL presens dzL conjuntiu es atretals.— » (Huch Faifiit. del s.

XIII, Donatz Proensals, p. 16).- «... el nominatiu cas fenís en
a...-» (id. ib. p. 6) — «... el nominatiu singular, el genitiu, el da-

tiu...» (Ramon Vidal, Rasos de trobar, p. 74).

No posarem més cites per no allargar massa. Qualsevol que
fulleig les obres dels Uenga iocians anteriors a n-el sitgle XIII, le

hi trobarà a centen irs de vegades 1' article el, bé tot sol, bé con-

tret amb les proposicions de, per, en. Dins les gramàtiques de
N' Huch Faidit y d' En Ramon Vidal, del sitgle XIII (aquest

més del XII que del XIII) la forma el hi surt a cada passa.

Ara si En Menéndez Pidal encara té... cara de dir que 1' ar-

ticle EL dins la nostra llengua es unaragonesisme del sitgle XIII,

jque hu diga! y se posarà una \'olta més amb evidència...

jEl poema de Boeci, del 5-itgle X; la Confessió, del sitgle XI;

aquell document de 1' any 1059 de Montpeller; els trobadors

del sitgle XII Marcabrus, Jofre Rudel, Rambau d' Orange, Arnau
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de Maroill, Garau de Calansó; els romans Girart de Rossillo y
Pliilomeltx del metcix sitj^Ie; els gramítichs 1 Iiich Faidit y Ra-
mon \'idal,... tots, tots infinits per 1' arago>ii•s\... jsens dubte p' el

gran yirestigi de la literatura aragonesa dels sitgies X, XI y XII. ..1

iVaja, que hi ha perill d' esclatarse un de rialles amb aques-

tei...soríí(/t'S del catedríítich de fdología comparada de la Central

y acadcmich flamant de 1' Espanyola...

IV. «jLARTA PROVA í/í* /' aragonisució del català: els arago-
riesismes que j' han d* admetre a pkioki (!!!).

\\\ ydo.' l'^ll el nostre contrincant, convençut segurament de
que les seues raons son foradades, apella a un altre medi de pro-

va, que, si no honra la càtedra espanyola ni 1' Acadèmia ídem,
acredita la ostinació anticatalanista. Kscoltnulo: «.,. estàs in-

fluencias (de 1' aragonès) se dcbcn reconocer a priori en un pue-
blo que, dcsde que comenzó a brillar en la historia, Uevó siem-

pre unido f\. todas sus empresas, aun las m.1s suyas, un conside-

rable elemento aragonès; a 1.» influencia aragonesa de los siglos

XIII y Xl\'' se unió en el XV la castellana. Dcsconocer esto es

desconocer la historia de Cataluiia^>.

Lo qu' es desconèixer Y historia de Catalunya y la d' Aragó,
es afirmar lo que afirma En Menéndcz Pidal. Primerament es

una gran... ineczactitut (per salvar la cortesia no li deym false-

dat) històrica sostenir que Catalunya no brillà dins /' historia

fins que s' uní amb Ar.igó. A'xò sols ho |)ot sostei\ir el c[ui des-

conega completament 1' història de Ca'akmya, com succeeix a

la major part dels doctors de /' anticatalanisme\ y dels... infinits

que "Is-e segueixen no hi ha que parlarne. En tegón Uoch, des-

coneix absolutament /' història de Catalunya y d' Aragó aquell

que sostenga que dins la confederació c.italana-aragonesa Aragó
fos may 1' Estat predominant y que influís en res ni per res

dins Catalunya, ni en les lleys ni en les lletres ni en la vida so-

cial. L' aragonès seguí, després del casament d' En Ramon Bc-
renger IV' amb Na Petronila, tancat dins Aragó sense avensar
casi cap pissa ni estendre-se mJs qu' una mica dins el reyalme
de València per via dels ar.igonesos, que poblaren una part rela-

tivament petita; ('4^ y naturalment se 'n hi dugueren llur llengua.

Tota la resta d' aquest reyalm^ y del dj Múrcia va parlar catal.1,

('5' lo mcteix (jue les Balears y bona part de Sardenya; y cataUl

(14) Comarques de Lucena, .Mboc.icer, Scgorh, Cheste, Chiv.n, lïuftol, .\s|>e.

Eltia, .Monfo.-le y qualcun' altr.i (Vid. .\inador de los Rios, J/ist. Crit. T. I, .Xpend^

li, p. 596), que totes plegades no f.tn la tercera part del rcyalmc de València.

(15) Diu el famós cronista En Ramon Muntaner (Crònica, c. XVl): «... E així la

dita ciutat de Múrcia fo presa per lo senyor rcy En Jaume I>arago en lany que hom
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parlaren els comtats d' Atenes y Neopítria que 's congriaren a

Grècia durant el sitgle XIV. í'^) A totes aqueixes regions hi ana-

ren aragonesos y se 'n hi establiren; però, com eren un element
insignificant devora '1 catalíí, quedaren fusos y absorbits y no 'n

cantaren pus galls ni galines. l'otes les conquistes dels reys d'

Aragó, en treure aquella bocí del reyalme de València, foren con-

quistes per la llengua catalana, cap pus per 1' aragonesa. Aquells

reys parlaven habitualment en català, no 's servien d' altra llen-

gua vulgar que de la catalana, fora de quant se dirigien a arago-

nesos o a castellans o a qualque rey sarraí que per son x'einatge

amb terres castellanes entenia millor la llengua d' aquestes. De
manera que, com demostrarem més envant, era tot lo contrari

de lo que diu En Menéndez-Pidal, que reservaven el català

just per les coses del comtat català: lo que reservaven, era 1'

aragonès just per les coses d' Aragó, ser\•intse del llatí o del ca-

talà per tots llurs altres dominis y per les coses generals a tots

llurs Estats, inclús Aragó, segons \eurem, si Deu ho vol. Això
es lo que ensenya 1' història, Sr. Menendez-Pidal, la de Cata-

lunya y la d' Aragó. Aquestn història ens diu que, mentres la

literatura catalana se cubría de glòria v s' inmortalisax'a durant

els sitgles XIII, XIV y XV, y mots dels escriptors aragonesos

ontava MCCXXKVIII (i255l>> «... E com la dita ciutat hach presa e poblada tota

de cathalans, e axí mateix Oriola e Eix e Guadamar e Alecant e Cartagenia e los

altres lochs; si que siats cert, que tols aquells qui en la dita ciutat de Múrcia

o els devant dits llochs son poblats, son vers catalans e parlen del bell cathalanesch

del mon.. » (id. ib. c. XVII). Quant el reyrie de Miírcia passa definitivament a Cas-'

tella, 1' invadí la llengua castellana, y el català va acabar per esveirshi. Vid. Morel_

Fatio, Grtmdriss, Catalanisch. p. 670.

(16) Vid. Llissons de Literatura Catalana que dona a 1' Universitat de Barcelo-

na 1' any 1897 lo catedratich de la meteixa Dr. Rubió y Lluch. En Massó dins son

article de 6 de gener en trascriu un bocí ben sustanciós, y nosaltres n' hi prenim

aqueix escapoló: »De fisonomia catalana, no aragonesa, resulta el estado militar que

fundaron los almogavares en el Atica y la Beocia y extendieron hasta mas alia de

las vertientes del Parnaso y hasta los confines de la TesaTia, y nada lo demuf sira

tanto como la constitución interna que se dieron y que presentaren para su confir-

mación al Rey de Sicilià su soberano. V selenta lí ochenta anos mas tarde, cuando

se habian sucedido tres generaciones, dos de las cuales no conocían a Cataluiia,

cuando la tierra griega era su pàtria, y la lengua griega b que continuamente hería

sus oídos, al anexionarse à la Corona de Aragón, los catalanes de Atenas escribie-

ron nnos curiosos capitules y privilegies, prueba admirable no solo de la conserva-

ción de su lengua en Grècia, sinó de la pureza con que se censervaba en medio de

un ambienie extrano. No parecen escrites en Atenas, sine en Barcelona, en Mallor.

ca, en Valencià, es declr, en las ciudades mas cultas y catalanas de nuestra tierra»-
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escriví n llurs obres Cn catal.1, ('7'> la literatura aragonesa no eczis-

tia abans dei sitgie XI V^, y durant atjuest la scua vidi se reduia

casi a les crònicas y altres llibres que feu escriure En Ferran-
dcz de ÏL•i'edi.i. jl'lns sibríaiür, Sr. Mcnendez-l'idal, voate que
sab tant. per ont para la poesia aragonesa, això es, del diidecte

aragonès del sifgle XI, o del XII, o del XIII, o del XI\\ o del

XV? («8)

jY en; parla vostè d'influència aragonesa dalt el català a

n-els s tgles XIII y XIV! V ^'per ont hi hav^ía d' haver tal intliièn-

cia si Arag') esterionnent n » 'n tenia cap ni política ni liter.lriar

^Com 1' havia dj tenir politica, si era un i part secundíria de la

monarquia? jCom 1' ha\ ia de tenir litcrdria, si casi no tenia lite-

ratura?

A(]uí lo que hi ha, que 1' influència literííria qu' eczistía entre

Catalunya y Ara;j;ó, no (ou d' Aragó dalt Catalunya, sinó de
Catalunva dalt Aragó. \ no som quatre carronves del catalanis-

me que 'ns ho h-ígem imentat; es i' història, aqueixa història que
'1 catcciralich acadèmich invoca y dona tan poques proxes de
conèixer; es aqueixa qui hu ensenya y hu proci^ma. Oui hu en-

senya y hu proclama es N' Amador de los Rio?, En MiUI y
l'otitanals, 1' .iragonés Boraò; y hu cnsenyarí y hu proclamar.l

qualsevol filòlech qu' cstudiy 1' aragonès y el catal.i, y la passió

de ])arlii no li entcrboksca la x'ista.

Tan molts y grossos son els catalanismes de qu' est.i masscll
1' aragonès antich, que hi hagué autors que sostengueren que la

llengua primitixa d' Aragó era la cíitalana. D. Gregori Mayans
dins la seua obra Oijgenes <1e la Ltiigua EspaTiola (I, 34, ap.

Diez, Gramm. T. I. Dovi. Priveuç p. 94) diu dels documents
aragonesos: «los instrumentos quando mas anliguos. mas Icuio-

siiios son^. N' Amador de los Rios His/. Crit. T. II, Apcnd. 11,

p. 5S4 06) se wa creure a n-el cas de dedicar un apendich a de-

mostrar que la llengua priuiitiva d' Aragó no era la catalana. Lo

(17) M )S•;. t'ere Navarro, Roilrigo Diez, Juan Dueftis, Sant.-» Fe y Marti Gar-

ci.i. L.'ilasa a|>. Milà, Trovadorcs, P. II, a. 2, p. 67.

(í8^ Veia<Mií (|iie 'n diu En Menéndez l'elayo {Aniol. T. VII, p. CCLII): xAr.v

gó» «era» -tie llengui castellana parlada amb variants de dialecte» «quen «va tenir

en r Eiiai .Mitja us no sols juriMich y diploin-atich, sinó literari, com ho acrediten

les nombroses traduccions y compilacions historials que feu t'cr cl famós Mestre de

Si. Juan, Kerrandez de Ilere'lia. l'cto sembla <|ue tal conreu se limit.àa la prosa,

ja que 'Is poetes aratjonesos, prou nombrosos dins el Cancipnero de Sttiillj^a, dins el

qui s' anomena d' Hirbcray y altres durant la segona mitat del sitgie X\^, si be ec-

7. «minats «b atenció i)oden oferir qualque provincialisme, en general.... escrivcn cn

la llengua comuna y corrent...»
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que sí confessa, «l.i situació dels ^r7\.gonc?,os, fluctuant , en escriu-

re, entre la llengua vult^ir y 1' idionix de la cort 'el catalíí). Sem-
blant vacílarió, que s'• insinua sens dubte desde /' adveniment
dels comtes de Barcelona a n-el trono dels Ramirs y Anfosos y
que pren mes cos y fo> sa durant el reynat del rey En Jatime /,

qui, ademés de donar la preferència a n-el català, hi escriu sa

pròpia crònica,—ha pogjit donar orií^en a l'opinió que combatéin f.

Posa després una partida de documents per provar la seua tesis,

y diu (p. 595) <l^i6 lli ha que «observar» «en orde a les modifi-

cacions que ofereix la dicció a Aragó... que 's mesclen a voltes

dins aqueys documents vocables catalans de tot, tals com notari,

tengut, facials, any y anys, daçó, etc. irascendini' aql'ksia in-

fluència A KA siNTAcsis» (^'ho scnt, Sr. Menéndez-Pidal? ). \ dins

el T. III, c. viii, p. 405 in nota, parlant d' uns Anales d' Aragó

y Navarra que comensen I' any 1 196, en diu: «Estos Anales...

ofrecen todavía con mayor fuerza el sello que imprime al hablar

de Aragón su proximidad con Catalutia. Así, vemos, pór egem-
plo, en ellos las dicciones prendre, aynos y anyos; Espaytia y
Espanya; bataylla; montayna y montanya; conte, saillent, etc, en
vez de prender, annos, Espanna, batalla, montannas, cnende o

condc, salicnte, etc-

VA pros Mila dins un article sobre 'I diccionari de Rorao Vo-

ces Aragoiiesas, {Obr. T. V, p, 139) diu que a Aragó sempre 's

parlà castella-arngonès «a pesar de que la llengua sabia y pala-

ciana y fins en certs casos la diplomàtica fos desde I' unia amb
Catalunya la quí després Jvi rebut lo nom impropi de lleniosiua,

y a pesar de que /' aragonès foí^, com ks kncara, mes catalani-

SAT (^"ho sent, Sr. Menéndez Pidal?)» Referintse a les paraules

posades o escluides p' En Borao com aragoneses, diu: «Entre

les... escluides se conten les purament catalanes, però catalanes

son també, ja en llur forma total, ja en llur rel, un cran nombre
iiE I, ES ALTRES iNCLUiDES... »—Y dius la scua obra clàssica de los

Irovadores, diu tot això: «...Amb 1' unió d'Aragó y Catalunya...

la poesia trobadoresca troba protectors dins un reyne de llengua

distinta (I' aragonesa-castellana). Desde llavó la llengua d' oc en

SA VARIEDAT CATALANA INFLUÍ DALT SA GER>LANA L' ARAGONESA»

(P. lí. a. 2, p. 6"/). «...El romans aragonès, encara que idèntich

a n-el fondo amb el castellà, se sembli àduch Mits que a nel cas-

tellà antich, a n-el c.\i.\v.\,ja naturalment desde son origen, ja
PER INFLUENCLA dc Us comunicacioiïs amb les terres de llengua

c/' oc. Units els dos reynes, l' influencla fou encara major....

El Sr. Borao.... dins les pag. 19, 21, 22 (de son Diccionario) es-

plica amb imparcialidat 1' influència de la llengua d'oc dins Ara-
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gó. No sols influi la lltugna sinó que s'introduiren qualque volta

furs catalans...» Y més envant (art. 12, p. 250) diu que Nava-
rra parhn-a també 1' idioma que després se \'a anomenar castelld,

amb paraults y giros f>rflpis de la llengua il• oc. a la manera de
/' aragonès...*

No es d' estranyar que N' Amador, En Milí y En Borao di-

guen tot això de la catalanisacio de l'aragonès. Lo estrany seria

qnc no hu diguessen. Xo importa ésser gayrc prims de nas ni

de \'ista gens lina per temersc'n, en xeure qualsevol escrit ara-

gonès, de qu' estíí farcit de catalanismes. En posarem un raig

dels qu' hem recullits p' e| present estudi.

Dels fragments de llibres fets escriure per A'' Heredia, que

Monl Falto copià dins el pròlech de la Crònica de Morea r d'

aquesta Crònica meteixà:

— Muller, todas las cosas que eran estadas feyías, almirall de

toda la iirmad.i, el trasoro (tresor) imperial, por plegar (aplegar^

trasoro, por que se pensàs que fuès aqucl, de aquestas niievas

se esmortió. Imatge, fueron linradas las islas, /' emperador, el

dia de san Nicolau, no gosanan combatir, et no res menos, he-

retge, treballo. Aquesti a apreso aquella mahada doctrina, nom
dizia res, no ha podido/^r res, estaua dcvant de huna imatgen,

e^uarió de aquella ma'antia, los meges lo vidian souen (so\'ent),

cremar /' estonngo, lo fierro con que lo cremaron, cambra, ni lo

soterrds honradainent, qualque, San Leo yxio al campo, el bispe,

missagero, deuillaron (cievallaren), companyones, comiat (despe-

dida), el rcyalmc de Francia, querían ser pagados... del nólit e

que torn.issen los navilios, todo lo imperio, se j'ecullió en galea,

su cjsino erm.inj, como auia proposada con el, et tomo una galea

de la taraçana por :í feria adobar, a lajin trobo una htivcti petita,

cmpenyorado, se agcnollaron devant del, quiso tomar uua otra

muller por auer íïllos masclos si piuiiès, fueron mesos (de metre,

posar) en otras presiones, los alemancs los encalçaron, eran clau

de Sü tierra, yqucllo que vos \va promcso, toda L•i liyveniada pre-

go a micer Johan, era venido en clarença, otro cousello de present

noi podia dar, et ell scyendo arribado en porto Jimco, presoncros,

las espensis que ^i\x\:^ fechas, dixo... qu' el conceller... se eraacor-
diido con ell, ella era estada maridada et era estada dotada de
la castellania, el ducli ie auia Icvada la senyori i.^tc. etc. etc.

De les proposicions d' aliansa que'I rey En Jaume II d' Ara-
gófeu a n-el Rey de Granada (Memorias Historicas d' V.n Cap-
many. T. IV, p. 25 et ss):

Ricos homens, eran venidos, e que s' end fuesscn, en cxas
partes, e si en este... j/ crexen otros ardidos, \\/.o apkgar (reu-



— 441 —

nir,) la qual cort es estada a gran honra, los grandes aferes que
ha avidos, los avia viester.

ly ttna carta del meteix rey d' Aragó a n-el de Granada (ib.

p. 32.):

Aviades reribida la nucstra carta, oviercmos trameíido lo

dito don Bernat, cfm qui nos sonios àgora vistos.

D' una tractat de pati entre 7 meteix rey d' Aragó y cl Rey

del Marroch (ib. p. 42):

e quel lexe cumplir, cosas.... que demandavamos ques com-
pliesen.

Del discurs de /' arquebisbe de Saragossa contestant a n-el

rey En Marti dins les torts de ijgS. (Blancas, ^ommentarii^

p. 381 et ss.):

iMuy excel•lent princep e reduptable senyor. las paraulas por

mi proposadas, los santos cridan, et el Anyel, la salut devalla

del Frinrep, non exiredes de aquí, metges, e muy laugero, treba-

llos, ara.

D' una determinació de les corts d'Aragó de 1451 (ib. p. 386):

dreçando sus paraulas a los ditos seiiores, una cèdula que

liiiró, m ildat c )metida.... en Y^axqx vendidos los castiellos, ^L yat

sia esta en verdat, antes romanga en aquel estado.

^•En \"ol mes de catalanismes de 1' aragonès el Sr. Menéndez
Pidal.'* N' hi poríem omplir casi casi tants de centenars de planes

com n'hi ha d'escrites e 1 aragonès, ja que aquest dialecte casi tot

lo que té de caracteristich y diferent del castellà, no es més qu'

un teixit de catalanismes. Xo son solament forfollons de parau-

les catalanes, sinó bona part de la morfologia y de la sintacsis

llengadociana, y fins-y-tot de h nostra ortografia, com se veu p'

els eczcmples qu' hem posats. F2's sons llatins o d' altra proce-

dència que en castellà donen y o g (conseyo, trabayo, mu^er, hi-

yo, reco^er, etc) y en llengua d' oc donen // (conse//, traba//,

mu//er, ti//, recu//ir, etc), en aragonès donen també // (conse//o,

treba//o, mu//er, fi//o, reco//ir, etc). L' aragonès admetia les for-

mes nominals y verbals t-m anti-castellanes: e.fas (estàs), cre.ren

(crecen), heretge (herey'e), met^^e (medico), linat^e (iina^>:). En 1'

ortografia representava la ii y la // per y«, ny,yl,yll, li, y el so de

d final per /, lo meteix que '1 català. En quant a sintacsis, supri-

mia la preposició a de 1' acusatiu en les oracions d' activa: usava

soxint de 1' ausiliar ésser en l!och d' haver amb certs verbs in-

transitius, y amb los ri^-flecsius, y feya concordar el participi amb
lo terme d'acció, tot lo meteix que en català. Y no'ns diga'n Me-
néndez Pidal que '1 castellà antlch també tenia tots aquests fe-

nòmens gramaticals. Es ver que les tenia, però no amb la regu-
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l.iridat y constància que '1 catal.1, y atlcmcs s' en va anar des-

fent bi-'n prest, fins a 1' estreni de cjue'n jDcrdé moltíssims durant

cl sigle XIII, no n'hi qucd.iren gayre a n-cl XI\', y a n-el XV' ja

no 'n conservava casi cap, com se veu p' els nmnuments litera-

ris de llavó. Xo hi ha mes que comparar, p.'r cczcmple, el caste-

11.1 de L" Arxipreste de Ilita, que ja en té ben pochs, amb l'ara-

gonés il' aquelles saors, y se veuran les trenques d' un a 1' altre:

Ics trenques de part de I' aragonès son la mala fi de cata/anis-

incs de que estil massell.

Però en Menéndez l'idal sostén que es al revés, que no hi ha
tals catalanisiíus dins 1' arai^oncs, sinó que çon aragoiiesistnes

dins el català. V com tots aqucys ara<rouesisj)i:s no son només
dins el c ital.'í, sinó dins totes les altres bran(]ues de la llengua

d' oc, resultaria, si fos ver lo que sostén En Menéndez Pidal, que
'1 català, q\ gascó, el tolosd-narboncs, el provcnsal, l•I llemosí, Y
alveruyi's,c\ flancs, tota la llengua d oc estaria plena d' aragone-

sisiut's, fins a I' estrem d' ésser aragonès casi tot cl seu lècsich,

la seua morfologia y 1.» seua sintacsis, y tcndricm que la llengua

d' oc seria filla de 1' aragonès.

jSembla mentida que la passió anticalalanista perturb y ce-

gui fins a tal estrem tot un citedr.itich de filologia comparada
de la Central y tot un acadèmich de 1' Espanyola!

V lo més gustós es I' anatema final esglayador amb-e qu' ens

amanassa aqueix home si no admetem a priori els aragonesis-

;//í:.f dins el catalí y l'enfilall d' atroi idats que sostén sobre 1*

aragonisació de la nostra llengua. Bon clar y llampant ens ho en-

floca: <íI)csconocer esto (els aragonesismes a priori y aragonisació-

del catalí desde '1 sitgle XIII i, es desconocer la historia de Ca-
tahina. »

;.-\ixí 'ns agraden els centralistes \ antiratalanistes\ ...amo-

llant /»c)/.ivj" per 1' estil. jSon els millors ausiliars per la nostra

propaganda!

Y vetaqui Ics proves y raons qu' En Menen lez Pidal ha po-

gud.-s presentar de com mentres cl catald del sitgle XIV se c.as-

tellaritsava o aragonisava profundament , no admetent tals o quals

paraules soltes, sinó alterant la seua estructura, la seua declina-

rió, son sistema de partícules, baix de 1' injiuincia de /' idioma

que de tot d' una manifestà I' esperit espansiu que /' havia d' es-

tendre per lispanya y Amèrica, això es, el castellà.

Sobre tot, Sr. Menendez Pidal, demostrada la nullidat de to-

tes les proves y raons qu' ha presentades vostè a favor de tals-
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tesses absiir:líssimes, csperam que 'n presjnt de noves per adme-
treles si son adinisibles o posaries en solfa si no son niés passa-

dores que Ics altres,

5 3- El castellà no ha esiat may coinpenelral amb el castellà ni manco hi esta avuy

identificat.

L' admiració cine sent \\\\ ^lenendcz Pi'ial per la, robiistesa

y

les glòries de la vella lUngua catalana, arriba fins a i' estrem de

terli dir: «...contr.i le) que los exal ados creen, el catalan no es de

índol ; opuesta al (.spiïnol, siiio que vive compenetrado con él

desde muv anticruo, v hov est.1 identificado con él.»

Aneniho a veure ^i es vera aqueixa coinpeiietreciò y ident-Ji-

ca:ió del catal.í amb lo castellà.

Per no fer einbuys y posar les coses així com cal, seguirem

el sistema analíiich, e-tudiant si tal compenetració y ideiitificaiió

eczisteixen en \:\ fonètica, en la morfologia o en la sintacsis.

I. L•\ fonètica catalana xo e.stà cumpenktkada ni identifi-

ca da AMB LA DEL CASTELL.\.

Per ferho tocar amb les mans no hi ha més que recórrer els

sons vocals y consonants que té una y altra llengt:a, y se veu
que son les dues neollatines més oposades y discordants.

Els SONS vocals:

La a en castel.à no té mes qu' un so, siga tònica, siga àtona.

En catalí en té tres: en ésser tònica (/>a, c.\sa), sona clara com
en les altres llengües neollat'nes; y, en ésser àtonn, sona per 1'

estil de la e muda francesa {cxuar, t.\u/ad.\); y amb' un so més
fosch, casi com o, en ésser final, dins la regió meridional de la

província de València y alguns endrets de la d' Alacant {escolo=

escolx, dono=don.\) y a Felanitx y Sineu (Mallorca). Dins el rey-

ne de València, qua-it es medial, encara que siga àtona, sona cla-

ra, sens dubte per influència castellana. Els classichs \alencians,

confonent, com confonien, aquesta a amb la e, demostren que

en llur temps la a àtona sonava a València com dins els altres

territoris de la llengua.

La e en castelkí no té més qn' un so, que dit. en tancat, siga

tònica, siga àtona. En català en té quatre: cl so tancat, com en

castellà [i-eurt, pan^r); el so nhert com en francès y italià {c^l,

;,ve/, /£/•//); el so apagat per 1' estil de la e muda francesa y que

's confon amb lo so de la a àtona ('faum^, ív.nir); y un so més
fosch encara, en ésser tònich, casi com la eit francesa, a les Ba-

lears y sobre tot a So 'n Servera, Artí y Capdepera (Mallorca):

caseta, tauleta, pk, podar. A n-el reyne de València, Ribera d*-
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Ebre y part occidental de la província de Lleyda la e àtona, so-

bre tot si es final, sona clara, com en caste'lí; en tots els altres

territoris sona apagada, per 1' estil de la e muda francesa.

La / sona en caslelUi lo metcjx que en catal.-i.

La o en castcll.1 no mes té un so, el tancat, que diuen. l'.n

català en té tres: el so tancat com en castell.1 (ann)r, raú\; el so

uò^rí com en francès y italià (òr, pòc/i t/ò/ia); y dins Catalunya
oriental, Catalunya francesa, Menorca, Ivissa, Sóller (Mallorca'

y Alguer (Sardenya), en ésser iit;^na, sona com u (r\:bnr=robar,
trvbar=tri^bar). A alguna regió de la prow d' Alacant obrin

tant la o uberta com els ingle^os a certs dift «nclis ou y ow {fouiuí,

nozí'), que casi la fan a: sembla que diuen: b\u l=bnu), s.\u

(=sòu).

La ii sona lo meleix en castellà que en català.

En castellà les vocals sonen lo meteix en passar de tòniques
a àtones y d' iilones a tòniques r.\sa-c.\si'ta, t.\pat\pa7•). En ca-

talà la íz, la c y la o, en deixar d' ésser tòniques, deixen el so

dar y prenen 1' apagat o foseh {dóna dmcta, t.\u!a - t.\ulcta=
t.v.ii/eta, vvíicji—Ví.nicn=z'. unien.)

En castellà els sons ta, ie, io, na uc, no, de procedència llati-

na {scwjitia, reverent\slis, portvme, congrxj.K, grvv^, perpetvo)
casi sempre se diftonguen. En català no fan diftonch may, en no
ésser na y tie que 'n fan uns quants: qv\írc, q\:\rt, çv.vnt, cu.\7í-

tra\ clocüv.nt, conscgvv.nt, cvv.rn (Vuadern):

l'-n castellà dins els diltonchs la vocal predominant \a més
vegades devant que derrera {sois, rv.y; civ.ncia, biv.n, vivdo,

prudencial, nacUm, etc.) En catolíí, en treure aquells diftonchs

}La, ne, \\\. \oí:i\\ predominant xviTsy \^ àQvvcr:\. {m\y, ny, enznv,

noj', embiy; p.\n, vv.u, n\n, pnu, si;?/).

l'^n castellà hi ha triptonclis; en català no n' hi ha casi cap.

1 ii ha gvwtar y 1' interjecció jUKv! y qualcún altre.

Adeinés de totes aqueixes discrepàncies entre les ducs llen-

gües enx-ers dels sons vocals, hi ha en català, com no hi es en
castellà, lo que 'n diuen e/isió de les àtones a y e, que tenen el

meteix valor fònich. Quant una p iraula acaba amb qualsevol d'

aqueys sons y la qui vé hi comensa, de \^ final y de 1' inicial se

fa un Sf)ls so, com si només fos una a o unn e {taul.\ v.streta, cadi-

r\ \lta, llibrv. v.scrit sonen tanlY.streta o tanl\ 'streta, cadira'Ita

o cadir' alta, llibre ^scrit o llibr' escrit). Ara si la paraula qui

\é comensa en vocal tònica o amb /, n, u àtones, o bé la paraula

de devant acaba amb aqueys sons y la qui segueix comensa amb
a o e àtones, se perden aqueys dos sons y sols queden els altres;

y si son vocals tòniques les quc's topen o bé /, o, u àtones, no hi
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ha elisió: estav\ \lí=:'st iv' \/t, (;alt\ \nflada=galt'•\nflada, duy\
ornaint'nts•=du\''nyiiaments, oïtzv. vnces^=0Hz'\:nces, safrx v.sían-

tis=iafr k 'staiiíii, edificx v.sbelt=edific\ 'sbelt, mom L•n/nrit=
mori) ^n/urií; p.\ Kgre, b^ne/ïci insigne, seri•ia ordinari^ /orrt)

Ulterior, mom vntaí).

A(|uest fenomen el ten^n consemblant el francès y 1' itali5,

però no el castellà.

KlS sons CONS(íNANrs:

Kczaminemlos aboklronats segons l'orgue amb que principal-

ment b' articulen; y, com les diferencies unes son particulars de
cada so, y altres generals, vegem primer aquelles y llavò

aquestes.

Diferències particulars:

Sons g itturals'. El cistella té: ^) eX fort de c devant a, o, u

{cabo, codo, ciibo); y el meteix snavisat devant e, i, representat

per c\u {bor(i\:e Qvien); ^) el fluix de g deyant a, o, u dav^at,

fueoo, c.nsto); y el meteix suavisat devant e, i, representat per

g y u quiescent {overra, cvitarra); ^) y 1' aspirat de j, devant

totes les vocals {liíjo), y el de g devant i, e, idèntich a n-el dej
(citauo, r.eniir).— ül català té tots aquests sons, fora is dos as-

pirats (cl de
j y g devant e, i), això es, no'Is-e téguttnrals, com

no is hi tenen les altres neollatines, sinó palatiiiisats.

Sons paladials: Kl castellà té n, li y eh. — El català té

aqueys tres sons, representats respectivament per ny, 11, ix

(rtNV, lA.uny, reïxay, yadcmés el dey amb qualsevol de les vo-

cals (jaj', }oj', jiijy); ^) el de g devant e, i (y.ep, cirary, ^) el de

X = eh francesa (això); ^) y el de tg, tj {pelaTge, niiija).—
Aqueys sons dey, ^ y ;r se troben dis les altres neollatine?, fora

la castellana, així com les té i català amb poca diferència, encara

que qualcuna d' aquelles empri una grafia diferent.

Sons dentals: El castellà té com el català d, t, r, rr, n, /, s,

X, z, y 6" devant e, /': amb les següents diferències:— I."* el cata-

là, ademés de la / senà (/í'l), té com 1' italià la doble {cel•la,

col•legi); el castellà no té més que la senà;

—

2^ el català té com
les altres neollatines la s fluixa {ca^a) y la forta o doble ss

(cassa); el castellà no té més que la s forta;— 3"" el català, com el

francès, dona a la z el so de la s fluixa, essent inicial {zel) o me-

dial després de consonant {onze, colzo); 1' italià li dona un so per
1' estil; el castellà no té tal so, sinó que, separantse de les altres

neollatines, dona a la z un so aspirat o ceceo que diuen;— 4"* el

català lo meteix que el francès fa sonar la c devant e, i, com ss

forta {grazia, cervell), y per representar aquest so devant a, 0,

u, o en sílaba inversa, se serveix de la g (rapa^, capa<:;os, ven-
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qui); el castellà, scparantsj do les altres neollatinos, dotia a la c

devant c, i, el metcix so aspirat que a la r, això es, el ceccú;— 5

'

el català dona a hi x dental dos sons, de cz y es (e>íamen=L'Z7.a-

mcn, fis.ar=fl:^ar)\ en cistell.i no té més que '1 so dj es (es.i'ii-

tj, eximir);—5* el català te 'Is sons composts de /s y te (saisar,

óarzd); y el castellà no Ms-e té;— 7^ ^1 ciiaM té '1 so de //, ///

{vcii.ar, ve\'\.\.tiry espavx.a, espv\.\j7); y el castellà n' està sense.

Sons /Líbials: abdues Uenj^ucs tenen els meleys: b, /), /, ///, v.

Di/ttiiicicS generals:

I.* Les consonants /<?;7í'i• en català, quant passen de filials

a medials^ se suavisen^ això es, torna cada un i la fluixa del mç-
teix orgue: la / torna d (eatav-casJDj), la c torna ^'• (llocH-l/or.ari^

la /> torna ò(sap-sania); y al revés, \cs fluixes, en passar de me-
dials :v Jinals, se re/orseiiy això es, tornen les fortes del meteix

orgue {iiavtv.ar-navecw, vcr\)a-7•erv, rc'.'.re-rev).— Res d' això

passa en castellà.

—

2.^ l•l•i català porcn ésser finals tots els sons vocals y coit'

soiianis fora la doble //. En cashllà no lui porcn e-ser la y de-

rrera /, u\ ni la ;/ subjunlixa de diftonch; ni Ics consonants

^) <:^ g^ i-'li^ lly f>h />. (J'ty t-i «') í^- I-'s uiots ( astcllai^s acabats en

/ o/son bjn clars, ben clars. Si n' hi ha d' acabats en x, o son

mots erudits, presjs del llatí, o noms geogràfich-, deprocedència

cczòtica.

3 ^ iln català, no sols poren ésser fin ils Lois els sons con-

sonants, fora // doble, sino que n' hi pot haver dos y tres aca-

bant la paraula (íí^Rr, ell çn^esiR, que hu arrrwA.). En castellà no

poden acabar les paraules mes que amb un ro consonant.

4.'' l{n castellà son paraules àtones els article-:, les prepnsi-

cions, les conjuncions; y Ics tòniques tenen els accents prosò-

diclis de tal manera que no més n' hi ha un dins cada paraula, y,

fins a tal punt hi domina, que, si l'alteren y remunten qualque

poch ca,) de les altres vochIs, resulta un efecte desagradabilíssim,

tuda tota 1' armonia de la frase y escarrinxa les orelles dels qui

modulen el castellà així c^m cal. Dins el català succeix tot lo

contrari: els articles, preposicions y conjuncions de més d' una

sílabi son mots tònichs; encara que dins h-s par:ujles no hi haja

més qu' una vocal tònica f>redojninaiit, a voitcs n' hi ha d' altres

de siihdomiuauti, això es, tòniques secundàries, aont se pot carre-

gar la \cu y s' hi carrega so\int, sense tirar a perilre 1' armonía

de la frase, com tampoch no sulreix res aquesta si accentuam

més una paraula secundària que la principal si així convé per 1'

espresií'). Estudiant aquests fenòmens lo Rt. P. Xonell diu {Anal.

fonol. Orí., c. mi, § I. [1. 26): «Vetaquí un:i de les diferencies
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La castellana no pot colocar els accents sinó d' una sola manera,

y amb una disposici(') fixa constant é inmutahle: la paraula tònica

may perd son accent: li atònica may s' accentua. Kl català dexa
sens accentr.ar 1 1 tònic i sempre que li apar: si es llarga, li posi-

r1 dos accents. .A. la tònica la accentuarà, si li ve be. Diríí A«-
daUicva, per evitar io concurs de L*s tros sílabes atòniques: lo

qual al oiilo castellà sonir.!: niu/j, Lncia.^

Tan grosses r. salten aquei.-ces diferències fonèiques y prosòdi-

quos entre '1 català y cistjll.i, que son la cnusa de que 'Is cata-

lans y balears ens consti t mt y tant pronunciar el castellà y aga-

far lo que diuen els castellans el aceulo\ per això quant els cas-

tellans eis senten parlar casteli.1, els escarrinxam les orelles, si

no hem Ict un estudi llarguíssim de pronunciació dins un territo-

ri castellà; por això, mentres amb un any desscr a France o Ità-

lia cata'ans y mallorquins ag.ifani completament, sense gran es-

tray, la bona pronunci tció d'ac[uelles llengües,—per conseguir la

castellana, no nos basta un any ni dos ni tres, y n' hi ha que ni

tota la \ida. Lo qual no té altre esplicació, sinó que la fonèti-

ca catalana esta molt més lluny de la cistellana que no de la fran-

cesa y de 1' italiana.

Tan grosses son les diferències entre la fonètica catalana y
la castellana, que 1' ortografia d' aque-ta no serveix casi de res

per escriure en citala, de tal manera que 'Is catalans y balears

•que no coneixen més ortografia que la castellana, se veuen tan

endiJalats per escriure la nostra llengua, que hu do icn per un

impossible; y se conprèn perquè se troben amb un i inanidat

de sons que no sab.m com escriurelos perquè no 's troben dins

el castellà, y no veuen ni afinen la manera de representa ríos

gràficament; y n' hi havia no fa g lyre qu' arribaven a 1' estreni

de creure que '1 catalí era una llengua que no 's poria escriure.

Venturosament, d' aquests tals ja no 'n roman casi cap, amb
1' empenta estupenda qu' ha presa'l nostre renaixement literari.

Y es que, si no 's fi un estudi ben detingut de la nostra fonètica,

presindint casi completament de la castellana, no hi ha remey d'

arribar a escriure regularment en català.

Tot això prova que son grossíssimes y radicalíssimes les di-

ferències que hi ha entre la fonètica catalana y la castellana, y
qu' entre totes les neollatines no n'hi ha de més discortants y d'

oposades. En casi tot lo que la nostra se decanta de la castellana,

s' acosta a 1' italiana y sobre tot a la francesa, y fins-y-tot a la

portuguesa en molts de punts.

IL La müktologia catalana no està compenetrada ni iden-

tificada AMB LA CASTELLANA.
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1. Les diferències generals I," 2" y 3" que senyal.lrem en-

tre la fonètica catalana y la castellana, determinen en les parau-

les do les dues llengües una diversidat de desinències grossissima,

que no creyni d-l c is especificar perquè està massa a la vista de
tothom.

2. 1/ ausència ca-^i completa de diftongació de les vocals

llatines dins cl catal.1 y la frecuencia escessiva d' aqueix feno-

men dins el castellà {o=ite, e^it\ i=íe: so*•te-s\:v.rtt\ òv.ní-bw.n,

nive-n\v.v^, etc), constitueix una altra font ben abundosa de di-

versidat entre les paraules catalanes y castellanes.

Recorreguem les parts de /' oració^ fent notar les divergèn-

cies entre '1 catalí y el castellà.

Articlks.

El catald, no sols té tots els castellans: el^ los\ la, /as; 7in,

wtos, (amb la forma catalana ?i/is), líTla, unas\ sinó que té tots

aqueys altres: lo, els; es, els; so, s', sos; sa, ses; y ademés té 'Is

dos aríic\es flerso/ials K^ y N\ (Es Maten, N\ .lA?;/rt), descone-

guts completament dins el castellà.

Noms.

1. Els de procedència llatina, pertanyents a la 2," 3^ y 4'^

declinació, Ciisi tots se formaren dins el c.italíí amb lo tema llatí

rònech (amic-us, port-v\s, //av-is) o amb Uengeres tramudanses
de qualque vocal o consonant de dit tema (n'\v•e-Hii//,/rctus-

fru\t), o afegintse una e eufònica final [templv., llibr-v.). Aqueys
noms en castellíí acaben en í? o en e, donantse lo cas de que'ls aca-

bats en e dins el catal.1 (mestra, preverv), acaben en o dins el

castellà {inacstr*.^ presbiteri), y els castellans que acaban en e

{brevv., navv., /uerti:), en catalí son el tema rònech sense desi-

nencia {breu, fort, nau).

2. Els plurals dols temes castellans acabats en consonant,

se formen afegint es [viríiid-T'irtudcs, ni/'A-iuit'le•i, lección-lec-

cioHcs, lai^ar-la^ares, arués-arnescs, /uz-/uces); en català se

formen afegint just s (ca^-capi, virtul-virtutà, meX-meli, etc), en
treure *ls acabats en j o ç, aont s' aiïtg os (braz-brassos, pes-

pesos, p/s-pisos, ros-rossos, eapaç-capaços, etc).

3. VAs temes llatins acabats en u {man-us, /onz/s, bonus,
san-us), en castellà fan el singular en í? y cl plural afeginthi una
s, [mano-tnauos, to/io-tonos), y, si 's tracta d' adjectius, fan la

terminació femenina baratant la o amb a {bueno-bueuA, sa/to-

siiuíi). Ara 'I català segueix un camí ben diferent: fa 'Is singu-

lars just amb el tema escapsantlí la // {nta, to, bo, sa), y a n-els

plurals recobra la // afeginthi s (;//<ins, tons, bons sans); y, si 's
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tracta d' adjectius, forma la terminació femenina sinjjular p' el

meteix procediment, recobrant la n etimològica y afef^inthi a
(<5í>na, ííïna, plawTs).

4. Les lleyes que ret^eixviti el tranzit dels sons consonants
llatins dins el castellà discrepen ferm de les que retj^eixen

dins el catali. Porem citar: ""^ la f, que dins el castellà casi sem-
pre 's pert reduintse a // [t[lus-\ïilo , íames-hamdre, íernim-
hierro, íuniícs-hofl•io, etc); y en català 's conserva (f//, ía)n, ierre,

ions, etc); "^

) y els sons que en castellà donen j ''pa]a, ho\a,

hi]o, ovc'yi, espe]o, traba\o, etc), en català donen // (pa)\a, fuWa,

fiW, ovcWa, espiW, iraòaW).

5. En lo que divergeixen una cosa fora mida les dues
llengües es en li formició de derivats, anmcntatius y diminu-
tius. El català es més abundós que '1 castellà en fenòmens d'

aquests, y té una partida de sufigs que '1 castellà o no 'Is-e té

o 'Is-e té desfigurats per le diftongació o altres alteracions, o
bé les empra clares vegades, mentres el català en fi una gran
despesa.

Ventaquí un enfilall de snfigs d' aqueys '^ y de derivats que
'n resulten;

Ell ella: raintW, ?iove.\\, ruixadtW, passereX\\ castW^, por-

/ella, pastoràWdL, í/jr/ella. El català en té a milenars de derivats

així. Dins el castellà aqueix snfitg pren les forms^: ello, cl, illo

(capolo, iioveX, parccV\, cast\}\o, íï/Alla), essent les formes el, ela

les manco frecuents (Vid. Diez, ib. p. 3?8).

Al, alia: cremiW, crestàW, acaiaíaW, troballa., endez'iii3.\\z,

joven3.\\2L.

Ello, el•la: caspitèl•lo, inagrL•l•lo, xitxercAo, uoi'sWd., 7:1a-

^rel•la.

Atia, atlla: íatle, é'i•/'itla; batlle, í'i•/>atlla.

O'l, olla: genoW, sadAX, afoWdi, cabòWdi.

Ull: caswW, branc\A\, creixwW.

Ul•lo: matiA-lo, beatuWo.

Ol•lo: merioWo, wol•lo, fito\ lo.

01, ola\ oratjoX, ventitjo\, portitxoV, cassoXz., plajol^., best'io\:i.

El castellà té pochs derivats en oi, ola, perquè a casi tots ha
diftongada la o en uí (hcrrerwtlo, paUú^lo, mo3\x^lo, plaza^la,

hiJMQta, z'irn&la. (Vid. Diez, ib. p. 296).

(19) Estudia aqueix punt magistralment D. Tomàs Forteza, al cel sia, dins la

seua Gramàtica Catalana (comensada a estampar a despeses de la Excma. Diputació

de les Balears 1' any 1890, y refermada desd' entany), secc. II, c. II, p. 107-137. Qu*

hi ha que veure es Diez, Grainin. T. II, Derivat, p. 277-301.
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Enc/i, ença: l•lavtnc\\, primircnch, rsfiuQnch', />f//t•/•enca,

a^ostòncDi, l'orí/ísscnc3i. Aquest sufilg es ben carecteristich y
casi esclusiu de la llengua d' oc (Vid. Diez, ib. p. 347).

^Im: íuif/yam, /'nscam, r/r/rani, ;v/ani, /rossdim.

Im: afloí'vxn, ruixim, l>rof[n\, //avorim, esmot.vïwi.

i'm: critidam, /orasUrxxm, lUbrxxm, missaíjxiva, íscaravaíum
(aplech de criades, forasters, llebres, vtissatges, escaravaís, etc).

Anió: foras/erando, (forasterot), foscamio (el moment de
ferse fusch cl dia), r-í^/ando (un que no té aturall en lloch, y
se 'n va d' assí y d' alia).

Arro: homonàvro, porUiIsiVro, cavalUrr-).

Ardo: vey2irdo, polissdivdo, (j/icirdo.

0, ona: carreró, tovalló, taiilctó; criadona., polissonvi, pcti-

/ona Aquest sujitg el posam perquè en castellà es aumcntatiu y
en català es ditninutiii (salón, lan.':on, jnocetón, nubarrón, etc).

Erro: lloqiíQvró (lloqaet), pontcrvò (pontet).

Ov, oya: pctitoy, menudoy, co/oy^ agraciadoy; inargalidoydi,

pctitoydi.

ínoy, inoya: pedrolmoy, atlot'moy', jnico'moya., aílotinoya.

Eu ena: homoniqutw, atlotint.\x, caparrincu, Jiorintwd^, mico-

//eua, paparrincuz.

Etxo, etxa: íaiilcítiKO, atlotQtxo, fadrtnctxo, sabateretxo;

cosidoretxa., crladetxa, planxadoretxa..

Moltes més diferencies poríem indicar entre 'Is noms ca-

talans y castellans; però allargaríem massa. Ja n' hi ha prou
amb els qu* hem retrets per provar que no eczisteix per aquest
vent la compenetració ni la identificació de Ics dues llengües.

Pronoms.

Personals: Venen a ésser els meteys en català y en ca<ïtellà

(sing. yV;, ta, ell; me, te, se; mi ti, si; plur.: nos, nosaltres: vos,

vosaltres: ells); però amb les següents divergències: i.^ La
forma // s' es perduda en català. 2.'' En català me, te, se, s' inver-

teixen si les va devant una paraula acabada en vocal
( —ique 'm

dius^—;i]ue 't diuen*—;qne 's veren!), y devegades maldement
no les venga vocal devant (—em sab greu; —oX. trobaren,—es

pegaren). 3.-' També s' inverteix nos: — ns (si 'ns avenim;—no V/í

veurem). 4.'' Aquesta forma 'ns, ens, y la correlativa 'us eus

(vos) prenen una e eufònica derrera: ens•>ç,, eus-o. a molts d'

endrets de Catalunya (ens-e veurem,—eus-e trobareu). $."^ Aques-
tes dues formes se sincopen en 's-e, 's-e dins tot el reyne de Va-

lència y gran part de Catalunya (iAnem's-e!—t'aneu'sc.'--is•e
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Ví-urejn'— ^'s-e trobaren^), 6.^ El catal.í té les formes el, eh,

els-e, li (el veren alla; — ç\s havien parlat:— els-e tocà:— li ilona-

ren allò). El castellà no les té.
-

Demostratius: El castellà té aqueys: sing. este, esta; ese, esa;

aqttel, aquella. Plur. estos, estàs; esos, esas: aquellos, aquellas;

y les formes neutres: esto, eso, aquello. El català té aqueys altres:

sing. est, esta: eix, eixa; aquest, aquesta: aqueix, aqueixa;

aquell, aquella; plur. ests, estos; estes; eys, eixos; aquests, aques-

tos; aquestas; aqueys, aqueixos, aqueixes; aquells, aquelles; y les

formes neutres esto (a n-el re^ne de València), això, assò, allò.

Per lo tant el català té tot una sòrie de demostratius que 'I

castellà fa sitgles que los va perdre. Y en té un altre de de-

mostratiu el català, especialíssim, esclusivament seu, per desig-

nar una persona qu' un vol anomenar y no li vé 'I nom a la boca.

A-les-hores unim a n-els neutres això o allò, 1' article personal

masculí si's tracta d' un home, <» el femení si's tracta d'una dona,

per medi de la proposició de, y a n-el segon cas donam termina-

ció femenina a n-el neutre; y així deym:—He vist en daixó o en

DALLO que rallava amb na daixona o amb na dalloxa.

Possessius: El castellà té: sing.: viio, tuyo, suyo: viia, tuya^

snya; vi i, tu, su; nuestro, vnestro;—plur.: mios, tuyos, suros:

tnias, tuyas, suyas; vtis, tus, sus\ miestros, vuestros.

El català té aqueys altres: sing.: meu, mi, teu, seu; vieua,

teua, se7ia\ mia, tua, sua; mon, ton, son; ma, ta, sa; nostre, nos-

tro, nostron; vostre, vostro, vostron; llur;—plur.: meus, teus, seus;

menes, teiies, senes; mies, tues, sues; mos, tos, sos; mous, tons^

sons; mes, tes, ses; nostres, nostros; vostres, vostros; llurs.

De manera que '1 català te a n-el singular quatre y a n-el plu-

ral tres sèries més de possessius que '1 castellà; y endemés té '1

possessiu plural de tercera persona llur, llurs, que '1 castellà fa

molts de sitgles que '1 perdé.

Relatius: El castellà té: que, quien, cual, cuyo. El català te:

que, qui, quin, quina (interrogatiu y ponderatiu) y qual. Per con-

següent, no més s' avenen de dos y discrepen de cinch.

Indefinits: El català té aquests,- que '1 castellà no té: altri,

qualcom, qualque, qualqui; qualcü, qualama; quiscü, quiscnna;

cascà, cascuna; cadascú, cadascuna; negít, neguna; cap; tothom;

quesvulla.

Partícules pronominals y proverbals: El català té: hi, en, ne

ho. El castellà fa molts de sitgles que les va perdre.

(2o; A nel sitgle XIII encara tení.i la forma //. Vid. A. Bello.-R. J. Cuervo»

Gramàtica Castellana, ^oía I2I, p. iio.
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Vf.rüs.

Si grosses son Ics discrepàncies entre les dues llengües en
les altres />í7;7j de /' oració^ ho son sobre tot amb aquesta. Vc-
yamles:

I.'* Per la derivació dels rerbs cl catal.1 engarbuUa també 'Is

sufigs llatins o romans a la seua manera, casi sempre diferent de
la castellana. Posarem alguns cczemplcs de sufigs tractats div-er-

sament p' el catalí y el castellà. (Vid. Diez, ib. p. 36 1-/6).

Icakk: el castcllí n* ha fet car, ar (flamv.w.,, /inmK..\R, seíio-

rrar; /tesfigxK, /loeiicAK); y el catal.1 ktjar (passEij.xR, gíi/h:r}.\K,

cafa/a//yv}\\i, ma/Zorçuinl•/i•] \k, /iovio/n:r}\R, foras/erEV}\K, ina-

doiivAiKK, gniveiicí\:i]\Ky so/Jei}.\r, etc, ctc, etc). l•Ls tan abundós
aqueix snfitg en catalí, que 'ns atrevim a dir que no hi ha casi

cap paraula amb la qual no hi puga formar un verb. Xo'n té cap

el castellà de font de verbs com aquesta (\''id. Diez, ib. p. 36ÓJ.
AscKRK., ESCKRE, iscere: El castellà n' ha tret acer, ecer\ (2O y

el català àixer, eixer, ir: «acer— n.K\yiv.R)• «kixkr;/»acer—/>àixer

y />éixer; parE.cv.R—parvAK?.R; ennegriLCER—ennegR^R; Jeiiv.cER

—-/iniR; esc/arKCER—ac/ariR, etc (V^id. Diez, ib. p. 3/4).
Aquesta dis-ersidat de tractametit dels siifís^s \•crbals del ca-

talíí y del castellí ha produides les grosses discrepàncies que hi

ha entre les desincncies dels \-erbs catalans y la dels castellans,

qu' ara tot just anam a xeure.
2." Kl castellcl no té més que tres conjugacions. Tots sos

verbs acaben en les sílabes tòniques (i>%, er o ir. El catalí, ade-

més dels acabats en ar {a//i.\R), en er {podER, essER, voIer) y en

ir (sentiRy d\R), en té un sens fi de terminacions les més diver-

ses. Ventaqní un grapat:

Acaliats en andre (rt'w/AN•DRE), en endre (^í'/zí-endre, fj/EN'DRE,

Z'ENüRE, prESDRV.), cn ï/idre (Vindré, c-'i.ndre) y en oiidre (/ondre,

^ONDREJ.

Acabats en aure (7>/aure, ítaure^, en eure (V/eure, í^eure,

z'eure), en iure Cz/iure, escr\\:RE.) y cn oure (^//oure, íoure).

Acabats en aldre (caldre, ítai.dre) y on oldre (íkJjoldre,

;//olijre).

Acabats cn aixer (7/Aixer, />Aixer) y en èixer (parEiKER,

írÉIXER, cohèixer).

(21) Vid. Gtani.itiia tic la Icir^iia castcllaita por In Rea! AiOi/cniia /•'s/'aíloln,

Madrid, 1890. I'. I, c. VI, \ III p. 104; .\. Bello-R. J. Cuervo, Granuitiia CaslcUa'ia,

c. xxiv, nuïn. 509, p. 137.
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.Vcrbats en aixtre («aixtre) y en eixiré'
(
parvAXïKZ, co-

«kixtuk).

Acabats en dnyer {p/.ksvKR, petí.ksvER) y en è/iver Cfv.svER,

Acabats en émer (/kmkr, prv.mer), en eòre (^//kbrk, rnuRE,

jEiíREJ, y en etre (wktrk, promv.ïRv).

Y ademés hi ha córrer^ socórrer, tòrcer, vèncer, fítgere, dur

,

rompre y altres que segurament, nos son passats per alt.

3.^ També discrepen les dues llengües respecte dels verbs
incoatins pròpiament tals o que 'n tenen la forma, y que proce-

deixen dels llatins acabats en úscere {\n\cicrascere), èsccre (al-

hescere), iscere (mg^ivaisccre). La forma incoativa, caracterisada

per sc, no més té lloch a x\-e.\s presents d'• indicatiu y siibjnntiu.

Vetaquí una mostra catalana y una castellana.

Catalana: Índic: Jo ^dXesch, (22) putixc/i, (23* putixo, (24) pa-

teixu; (25) TU patí'jj, (26) pateixes, p3.íixes; ell pateix, patix; nos.

patim; vos. patÍ7i; klls pateixen, patixen. Sunj- Que jo patesca,

patesgui, patixca, pateixa, pateixi; que tu patesçues, patesquis,

patixques, pateixes, pateixis; qu' ell patesca, patesgui ctc; que
NOS. píxtignej/t, patim; que vos. patigiieu, patiu; qu' ells paies-

guen, patesguin, p:\tixgnen, pateixen, pateixin.

Castellana: Ixd.: Vo padesco, tu p:\deces, él pad'-tv, nos.

padec^;//í7í; vos. padccéis; ellos padecen. Subj.: Yo padezca; tu
pade:;cas; él padezca; nos. padescamos; vos. padescais, ellos pa-

deccan.

Les discrepàncies que hi ha, son les següents: l"" En català

tenen la forma incoativa casi tots els verbs acabats en ir y llavò

'Is acabats en àixer, éixer y qualcún en iure; en castellà la hi

tenen els acabats'^en acer, ecer, acery ucir. Z^ En català aquesta

forma té'Uoch només en la /,* 2^ y 3^ pers. sing.y j^ plural d'

indir. y subj.\ y en castellà només en la /" sing. de /' indic. y
en totes les del sing. y delplur. del subj. 3* el català té una par-

tida de tormes per cada persona, usades a diferents regions; y
el castellà no té més qu' una forma, segons la Gramàtica de la

Real Acadèmia, que es la qui dona '1 tò.

(22) Es la forma primitiva dins la llengua, y s' usa encara a les Balears y a bo-

na part de Catalunya oriental.

(23) Es la forma pròpia y actual del reyne de València.

(24) S' usa dins la regió occidental de la prov. de Lleyda y dins bona part de la

Ribera d' Ebre.

(25) S' usa a Barcelona y a n-els grans centres de població.

(26) Es la forma primitiva, usada p' els clríssichs del sitgles XIV y XV, y se

conserva viva dins la pagesia de Mallorca.
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4.* Seguint 1' ccznmcn de la conjugació catalana y castella-

na de part de dins, vegem quines altres coses son cju' una té y
1' altra no.

A. El catal.1 no iéfitfur imperfet n\ perfet de snhjnnHn y
cl castell.l sí.

H. El castcll.1 per la /.' pers. siiigul. del presírnt d'indicatiu

no té més qu' nua forma, acabada en o {amn, /«v/m, sieido); el

catalíí en té luyt [ti'/i, ann, «rwicn amv., amo, cir/incM, nmv,
amvcl•l). (27)

C. El castelUi a n-el present de subjuntiu no té més qu'una

forma, que en los verbs de la l.^ acaba en e (amv.) y en los de la

2' y 3"* acabada en a (tem\, sie/it\). E\ catal.l en té tres o quatre

y a voltes cinch en la /" 2" j" pers. sing. y j" pliir.: Que jo

AM, (28) rt„;K^ ízgi ,,;//i^ (50) ír///iA, tí'fn(:\;(3^) çiie ru ams, rt;//F.s,

amis, amoí> (32) íÍwies, ít/z/igues; t/ir ki.i. am, aim, am\, amo, àmw,
íitfiígx; que nos. auiv.•sx; que vos. <í.'//ku; qn'• klls am^.^, amis,

amos, d/f/ii.s, àmu.xjF.s.

]). El pretèrit iiiiperfit d' indicatiu:

En cistella no hi ha més que la formava en aba {^i•cnaba)

p' els verbs de la r' y en ia {t^nia, decí<?) p' els de la 2^ y 3*. El

català té aqjestes dues y una partida més: ") />' els verbs acabats

en AU té les dcsicncies ava, (33) avi, (34) avk; (V•íí'^] per l-.s altres

(27) Veyau lo que <.li}juéreni més amunt (§ 2. II, p. 431) d' aqueixes diferents

formes. L.t desinf-ncia och (aiiiocil) es usnda a nel Priorat, devers Porrera, més

amunt de Falset. La dcsinf-ncia uch («wi:cH) es usada a 1' Ampurdà. La ich surt dins

Roinaitccrillo Catalun d' En Milà: M' cii póslCH a reclama
\
a I' humil Vcr^e Maria

(ib. num. w'íi. Pres y Llibeit); —*Suspiric\\ el meu marit, (ib. nuni, 225.•La í/fl/««

implacable, Var. B) .Aquesta eh paragògica sobrevengué a n-aquestes desinf-ncies per

la ineteixa lley que a la I* jiers. sing. dol pres. d'ind. de ésser, yo socw -Jo si\

(2%) Es la forma primitiva, viva encara a Mnllorca.

(29) Es la l'orma valenciana actual.

(30) Es una forma nova que s va introtluint per les Balears y que ja fa temps

(|u' cst.í introduida jier Catalunya.

(31

)

.\questa forma es el resultat d' esserse enclet.vada una .f al mitg de les vo-

cals ia de la forma anterior, fenomen fonèiich bon frecuent dins el cataLa: així de

ilvvj sortí tl/íc.l'es; <le rAÓ, r.\GÍ>, ctc,

(32) l'orma pròpia de casi tota la prov. de Llcyda y de la Ribera d' Ebre.

(33) Es la forma més general y dins la literatura cnsi no se 'n coneix d" altra.

(34) l'sada a la comarca de Seu d' Urgell y .\ndorra.

(35) Usada a la Ribera d' Ebre, y a bona part del reyne de València. A la

Conca de Tremp, Gerri y altres punts veynats s' usa aquesta forma y I' anterior.
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conjugacions tè les desiníncics ia, (3^) iva, Í37) kva, (3^) eva, (39)

()VA. (4o> Posarem un cczemple de cada una.

E71 AVA, AVI, ayk: jo 7\x\ava^ anaz't, aníT;^; tu nnavcs, anavis,

anayes', ell anava, anavi, anaje; nos. anàvem, anàvom, anàj'om;

vos. aníh'cu, anàroti, anàj'on; anaven, anaviti, anavon.

En IA, IVA, F.VA, EVA, ova; jo sentm, scniiz•a, ç^aheva, deya,

\i\oya; tu sentzVj, scntivcs, saheves, deyes, ployes; ell sent/Vz, ctc,

nos. sent/V/;/, sent/í?;//, sentí'z^í?«/, sahévom, díyem, úèyoïn, plóyom;

vos. sentzV;í, sentívon, sahévou, déyeii, diyoti, p\òyou; ells sent/>«,

sentivon, sahevon, deyen, deyon, p\oyon.

E. El pretèrit imperfet d'indicatin y el condicional dç^ l'au-

siliar haver, d'un us tan frecuent, té una forma particular a la Ri-

bera Salada (entre Solsona y Oliana), Conca de Tremp, Pallís,

Seu d' Urgell y Andorra, que consisteix en menjarse la ^ o ^

postòniques en totes les persone55, fora en la I^ del singular. Y
així diuen:

—

Jo havia, Jianria; tu havies o hauri's; ell havi' o

hauri'••, nos. havl•m o hauri'm; vos. havl•ii o haiiri'ii; ells havi'n

o haurl•n. El gascó fa per 1' estil aqueys dos temps. UO—Tals

formes dins el castellà nos son completament desconegudes.

F. La 2"'
y j" pers. sing. del pres. d'• indic. dels verbs cata-

lans no incoatius de la 2^, 3* y 4^ conjugació divergeixen com-
pletament del castellcl: tu pot?,, ell poT— tu pnedí.s, él puedr, tu

veus, ell veu — tu ves, él ve; tu sents, ell sent—tu sientES, cl sien-

ÍE. De manera que en català la característica de la 2"" pers. es

una s, y de la 3'' pers. 1"' ausència de tal s; y en ca.-tellí caracte-

risa la 2"" pers. la desinència es, y la 3^ la e.

G. El pretcrit definit simple en català se forma amb les

desinències i, ares, a, àreni, areu, aren, p' els verbs de la I^

(am\, arnxRES, aniÀ, ^wàrem, amÀREV, amxREs); p' els de la 2^ y
4^: i, eres, è, érem, éreu, eren ivolgux, volguERES, volgiiv., volguÉ-

REM, volguÉREXj, volguEREs; fnogui, mOgUEKEÏ , vioguÉ, moguÉKEyi,

(36) Es la general y dins la literatura casi té 1' esclusiva.

(37) Usada a n-el/Za í/' O'r^^/t (casi tota la part plana de la prov. Lleyda) Ribe-

ra d' Ebre, Conca de Tremp, Pallds, Seu d' Urgell y Alguer de Sardenya.

(38) S' usa a la Ribera Ribagorsana y Pont de Suert (prov. d' Osca y Lleyda)

y dins gran part de la regió muntanyosa de Lleyda.

(39» Es especial per alguns verbs de la 2», 3* y 4* conjugació (.ú'r. •DEYA;/ír:

keva; //aun-: TREVA; rinn-: reya; tvM/v. VEYA, etc. etc.^ y es genera] a casi tots els

territoris.

(40) Es usada dins la prov. de Lleyda y esclusiva de verbs acabats en <7«rí

(plútire: PLOVA; moure: mova/ coure: coY.\.

(41) Vid. A. Luchnire, Etudcs stu les Idiomes Pyrcnéem de la région franíaisc

Paris, 1879. -^« tatig. Gasc. p. 238 et s.).
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w/<7Ç•//ÉRKL•, tnog-UEüES ): y p' els de la 3": /, ir^s, /, iré'm, ireu,

tren: {paríi, paríiRKS, parU, partinuM, paríiREi-, poríiREs). Ara
bé, en c.istellíí aquest pretèrit p'cls verbs de la l" se forma amb
aquestes dcsinències: »•, í7sU, ó, amos, astcis, aron (amt, <7wastk,

Í////1'), í/WAMos, rtmASTtis, rtWARON), y p' els verbs de. Ics altres

conjugacioties: /, iste, ió, imos, istes, icron, (v\, z^iste, nó, riMOS,

t'isTEis, tieron). De manera qu' entre les desinències catalanes y
les castellanes hi ha una discrepimcia completa. Sols la 3'' perso-

na plural s' assembla. Endemés, hi ha un altra dixersidat radical:

tots els \crbs catalans se subjecten a n-aquelles desinències en

totes les persones, fora qualcún [y\\:,=-vaig veure, v\\:=vaig fer)
en la I ' pers. sing. De manera que per aqueix vent no ni ha
verbs irregulars. Ara en castellí casi totes les irreg^ularidats ver-

sen sobre aquei>;es desinència u/ije, í/ijo, estvw., es/\:\'*\ iiitro-

</uiF, ifi/nu/vjo, etc).

II. La 2" pers. plural de tots els temps y viodos en català se

forma amb les desinències au, en, in (pres. d' ind. y subj. y fut.

imp.); tiveu, ien tou, ívou, cvou 'pret. imp. d' i'id.); àreu, creu,

ireu (pret. deftn. simpl. t; ien, iou (fut. condicional); asseu, èsseu,

isseu (optatiu), amb qualque irregularidat {deys,feys, treys, duys,

etc); y en castellà se forma així dessíí: àis, cis, is; àbais, iais;

üsieis, isíeis; iais; aseis, cseis.

jlli ha o no discre|5ancies entre unes formes y altres."

1. Constitueix una altra discrepància ben considerable la

gran frecutncia dins el verbs catalans dels sujigs en g [estar: es-

ticué, esticja; córrer: correouè, correoa; encendre: encencué, en-

cem.a; entendre: entení.iiL, entenca, etc. etc. etc); allí ont en

castellà s' hi veu ben clares vegades.

L. Lla\•ò hi ha un altra font abundos/ssima de discrepàncies

entre la conjugació catalana y la castellana, y son les diferents

llcys que retgeixen dins les dues llengües per les desinències de
les paraules, que les donen unes fesomies tan distintes, que les

fan so\•int ininteligibles p' els qui no més coneixen una llengua:

V, gr.: amam —amamos, tenim—tenemos, partisscm—partièse-

vtos, etc.

i^L. També fa ben di-zergents les dues conjugacions la dix'er-

sidat de sons vocals v consonants que hi ha en català v en cas-

tellà.

M. Y encara n' hi ha una altra de discrepància grossíssima.

El castellà no té un ausiliar que té '1 català: 1' ausiliar vaig, va-

res y vas, va, vàrem y vam, vàreu y vau, varen y van, amb el

qual y açnb 1' infinitiu corresponent formam un pretèrit definit

compost (vaig veure^viu; vares o vas veure^vcrcs; va veure=
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v'é; vàrem o vam í7;'«A-í'=v'érem; vàreu o vau veut•e=\;éTcn\ va-
ren o van z•eure=vercn) y un altre bicom^oit [vaig haver vist;

vares o vas hxver í'/x/, etc. etc). Tal ausiliar y tals temps fa

molts de sitgleà que son completament desconeguts dins el cas-

tcllí.

Dins 1' alt Aragó a la vall de Gistain y a n-el poble de Plan,

aprop de la frontera catalana, cl notable filòlech francès Saroï-

handy, fa un parell d' anys, hi trobi aqueys pretèrits.— '^Dins

aqueixa vall, diu ell {Revista de Aragón, Julio-Sept. 1902, p. Ó52),
trobam els perfets formits a la catalana, de l'infinitiu d:l verb,

precedit de I' indicatiu del verb /;•». V posa aqueys dos eczem-
ples: BAN' (van) perdere una parada de innlas.—Le voy tirar un
tiro y no se ba^ojhar (moure). Es evident qu3's tracta d' una in-

fluència catalana. Ara no més faltaria qu'En Menéndez-Pidil pre-

tengués que tal auxiliar vaig y els seus pretèrits que s'hi formen,

sij^^a un... aragoiiesisme més àz\ català. jNo 'n m.incaria altra!

Participi passiu.

P^n català acaben en at els dels verbs de la l^ {am\T, troà.\T),

en ut els dels \-erbs de la 2^ y molts de la 3* y 4* {poguí, vol-

^ut;—veng\:-ï, teiigv\\—cregui, p/ogur, venur, etc, etc); y en

it els de la 3"^ {sentir, reujiii, fem). Llavò hi ha tots els irregu-

lars o form:ils dels temes llatins corresponents (promiss-us—pro-

7Ul•s, sirictus —estreyt—estret, fact-iis—feyt—fet, fus-us—fus,

claus-xxs—clos, rass-us—ras. Vid. Tomàs Forteza, Gramàtica Ca-

talana, Morf., c. V, p. 333).

El castellà en canvi no té més que dues termin icivns regulars

per aqueys participis: ado {a.mafo) p' els de la l'' conjug.; ido

{tcnido, partido) p' els de la 2' y 3^. Antigament tenia la termi-

nació udo (Vid. Gramàtica de li R. Acadèmia, P, I, c. vii, p.

173), però devers el sitglí XIV la va perdre. No s' avenen gens

les dues llengües envers dels participis irregulars, prenent cada

una ben sovint temes llatins diferents {coctus —cuyt,cocil•\i'i>—
cocido; olTensus—ofès, offendiixM—o/endido; natns— nat, nas-

cii-us—nacidoj.

De manera que la discrepància en matèria de perticipis re-

sulta també ben grossa.

Adverbis.

Reyna també discrepància entre'ls adverbis catalans y caste-

llans. N' hi ha molts de catalans que no's troben dins el castellà,

y n' hi ha de castellans que no son dins el català. Xo porem fer-

ne la llista com pleta perquè la ccsa s' allargaria massa. Per
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1' objecte present bastarí prescntarnc un raig de catalans que no

sigucn dins cl castell.1 o que, si '1 castell.1 se 'n engiponíí de la

mateixa rel, presentin una forma diversa.

Dk lloch: Ç(t, ç<7j\ ençà, df dtça, cap ença; la, Iny, lla, enllaç

de dellà, cap enllà, per enllà, just, just allà, Just açi\ açi, açi de'

ca, açi dellà; suçi, siiçà; ran, ranran; arran, daqucn (d' aquí);

aalt, adalt, dcdalt, per-dalt, cap-a-dalí, avmnt, dftnnut, ade-

vinut^per-a-viunt, cap-a-viunt\ aont, dont, per onl, cap-aoní; avall,

iíevall, per-avall, cap-avall\ sota, dessota; dins, dedins, endins,

per-endins, cap-endins, devant, endevant, per-devant, cap-cn-

vant; dcrrcra, cap-enrera, per-enrera, aderrera; prop, aprop, de

prop: en/ora, lluny, allnny, de-llnny; arreu, per tot, en llocJi, per

tot arreu, en (ks vench.—;D'alla?-Sí); /// {-•aliar no hi torn).

Df. iKMPs: ara, suara, adés, pcr-ara, encara; àduch; ans,

abans, abantes, tothora, </' hora, a-'es-hores, de bon' hora, a la

mal' hora; laors, llavò, llavors, llavores, llavonses; enjorn, de-

jorn, de bon mati, prest, aviat, enseuips, deniati, demà, lo endemà,

ahir, dcspuys-ahir, despuys-anit, grandia, sovint, cap-vespre, cap-

al-tart, foscindo; may, tot just, tot d' una [tú acte), cop en 'sech,

pus, pus-may, vegada, devegades, volta, pich, cami, qualque

volta, fins-y-tant; anch (encara); tost (prest), totstcmps, adonchs

(llavò).

Dk can riDAr: molt, qui-sab-lo, qui-sab-los, qui-sabla, qui-sab-

les; /orsa, ferm, massa, prou, pus, res, no res, gens, cap, mica,

ma'ta, gota, poch sà poch lla, gayre, qualcom, a balquena, al

uf, a betzef a forfollons, a bolichs, mant, a mania, bona-cosa

(molts).

Dii coMi'ARACii.'): manco, menys, mes tost, pus, plus, mils l'mi-

llor), pits (pitjor).

Dk mudo y calidat: aixina, arreu, çà com lla, debades, ra-

bent, llampant, a-pler, cop piu, xano xano, daixo daixo, tot dret,

en gros, a la menuda, de bell nou, de bell frescJi, de revés pel, de

bon cor, de malcs-reclanqucs, de franch, mitjelis, de per riurCy

Ttlis espolsats, cluchs ulls, també mcteix, suxi, assetsuaixi.

Dk dupte: podi' (potser), bellcn (tal volta).

Afirmatius; nkc.atius; intknsius: /rz, st-fa, och {si), prou, oy,

oy si;—pas, pla, may, ferm, ray, pla, pu.

Kn poríem retreure més d' adverbis catalans que no 's tro-

ben amb la meteixa forma dins el castell.1. Creym qu' amb
aqueys ja n' hi ha prou per demostrar que no es ver que i català

csticja compenetrat ni identificat amb el castellà per aquest Nont.

Kns han aydat a fer aqueys remells d' adverbis les Gramà-

tiques: «) catalana de D. Tomíís Forteza, Morf. c. vii, p. 356-
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83; b) catalana etimològica de Moss, Grandia, Eti}}i. 2^ V. c. 111,

p. 1 12-2 í; '^) valenciana de D. Joseph Nebot y Pérez, Valencià,

1894, ^• I. c. vil, p. J03 et ss.;d) catalane-française per M. P.
P/z/^'•^/•^r/', F'crpinyd, 1852, p. <,g-6o;'') catalana del P. Jaume
Nonell, S. J., Lecsiol., c. xi, p. lOO. et ss.

PRb:POSlCH)N>:

} li ha la meteixa discrepància que en les altres parts de l'-

oració.

Vetaqui les proposicions catalanes cjue no 's troben dins cl

castellà: devant, derrera^ devall, dalt, demnnt, sn {sii '1 cap), de-

vora, amb, des (desde), cap a, vers, envers, devers, per a, per,

segons, baix (üaix de lo que dius, no hi ha res quefer), sense, sens,

sota [Sota d' altri), sots, dessots, entrà a (fins), prop de, per amor
de, {per amor de tu, no es ve.ng\.\t);fns,Jinses, ad (ad etl no le hi

digues); a amb significansa de en {son a Mallorca, \ casa nostra),

D. Tomis Forteza dins la seua Gramàtica (ib. c. vi, p. 337-55)
presenta una taula de les nostres preposicions, amb observacions

demunt cada una, preciosís^imes.

^'Xo es ver que no resulta tampoch per aqueix vent de les

preposicions la compenetració ni la identificació del català amb el

castellà?

Conjuncions:

També en los conjuncions se veu la discrepància de les dues
llengües.

Les copulatives coincideixen.

De disjuntives n' hi ha de catalanes que no *'s troben dins

el castellà. Ventaquí: ara això, suara allò; un cov fat, V altrk

salat, UN COP això, un cov allò; un pich això, un pich allò.

Lo meteix succeeix amb les adversatives. V'entaquí mostra:

Valdenient, maldament; tant meteix, enque, encara que, dduch,

per bé que, ara (però) amb-tot-y-això, amb això, falsia que.

De condicional n' hi ha una de catalana que no le coneixem
dins el castellà, aquesta: en pich qu' ell vol, hofabé.

Causals: hi ha puix, puys, pos, car (quar=perque), que 's se-

paren de les castellanes.

ílatives: hi ha puix, puys, doncJis, donques, dò, dòs, ydò,

que tampoch se troben dins el castellà.

Tampoch s' hi troben aquestes temporals: tantost que; allà

ont [no ^j?t vol creure, allà out li he fets tants de {^\•ors);fins-y-

tant que, tant-bon-punt que, tot-d'' una que, abans que, fins que,

entro que; com (de cum, equivalent a quando); ni tampoch aquei-
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\csJlna/s: per (per ell^=para cl), per que (Jto fa pkr quk '/ cri-

den). \'id. Tomis Fortcza, ib. c. viii, p. 3S4 et ss.

Intkrjeccions:

Tampoch no s' ax•cncn les ducs llongues en les interjeccions.

\'eta(]uí les que tenim que no les coneixem dins el castell.1:

lO Diul ;ey! ;oy'. iiuy! nepl Juila] lapal jau! ioratge! ;bon vent!

ipassafora, ca pelut! ;fora son! ;fora vessa! ;jas! 'Ja! ;Oiiiii!

;issa! ihcch! ;tira! ;uix! ;xo! iBon yesuset! ;Maria Snntissinieta!

;Mare-dc-Deueta! /benissini! jmatamcntl pnal fet! jy ara! \\\(\.

V. Xoncll, ib.
ij.

113 et ss.; Moss Grandia, ib. p. 128 et s).

Nos sembla que amb lo que deixam esbrinat, se veu ben clar

que per aqueix vent de la morfologia no resulta poch ni gens líi

compenetració ni la identificació del català amb el castellà.

III. L.\ SINTACSIS CATAL.-\N.\ NO ESTA COMPENETRAUA N'l lUEN-

Tll•ICADA AMB LA CASTELLANA.

Ja 's sab que la sintacsis dins una llengua té una importància

capital; \'é a esserne 1' ànima. Ella mostra d' aplegar les paraules

per espressar idees, qu' es el fi últim y suprem del llenguatge.

L' espressií'i d' una idea s' anomena proposició. L' estudi de la

situació que ocupen les paraules dins \:i proposició es lo que cons-

titueix la sintacsis.

Però dex'ant de tot, ^'en té de sintacsis la llengua catalana.''

^cn té de pròpia o 1' ha manllewatla a n-el castelLL^ Perquè En
Benet Pérez Galdós, un dels cap-pares de la no\"el•la icastelïana

(Deu li ajut alld ont es y li trega del cap y del cor el seu prose/i-

tism: anticatòlich, que tant desllueix les seus dots d' artista y so-

lia sos llibres), llamentantse de que '1 gran novel•lista y amich
nostre estimadíssim, En Narcís Oller, no escrigués ses novelles

en castellà, publicí dalt La Prensa de Bones Ayres 1' any iSSó
això: «... EL CATAL.XN NO TIENE CONSTRUCCIÓN PROPLA. La SINTAXIS

ES LA CASTELLANA Y StJLO VARLAN LAS VOCES.»

\''egcmlio si'n tenim o no'n tenim de sintacsis pròpia, y si la

que tenim, es la castellana.

Anem recorrent les parts de /' oració a xcure si la construc-

ció y estructura de \cs proposicions son les meteixes o diferents

que en castell.1.

Articles:

a. El catalí contreu 1' article amb les preposicions a (al),

de (del) y per (/>' es nas, p'• els ulls); es castellà just amb a y de.

b. El català no té cap necessitat, com el castelKI, de icr la

contracció al en toparse a y el, sinó que hi pot intercalar, y hi

intercala ordin.lriament una n cufònica, y fa a n-el. a n-els (par-

la A v-i
1 rey; pega a n-els cavalls), y tant pot dir: p' els ulls
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c. lín català 1' article indefinit uns no serveix més que d'

article. Kn castollrí serveix ademés com a sinònim de algiinos

[Me dió u.vos (ii)ieros, uxos libros para cl).

El catal.í té els articles personals (/?«, Na)^ que no té '1 cas-

tellà; y si '1 nom propi masculí comensa amb vocal, inverteix 1'

article: n' Andreu n' Aleix.'

d. Q"cda a n-el catalí una relíquia de la declinació de 1'

article. I.es formes so^ sos^ no més s' uncn avuy amb la proposi-

ció amb (li pegaren amb su 'g•^•c'coi; fogi amb su.s diners que guar-
dava) .

Pronoms:

A. Personals:— i. El català, en caureli bé, inverteix o deixa

d' invertir inc^ te, se; el castellà no 'Is inverteix may.—2. El ca-

talà ha perduda fa sitgles la forma //' (que '1 castellà conserva), y
va a ma de perdre la correlativa ;;//, com se nota ja a n-el Ros-

selló; y així les preposicions no retgeixen //, sinó tu fa tu '/ vo-

lem, això es per tu).— 3. Conserva encara '1 català, sobre tot a

Mallorca y a Ivissa, el pronom de 3.* persona ell, ella, com a

tractament, en lloch de vostè o vossa jnercè:— Vench aparlar amb
ELL (vostè); -=Si ELL (vosté) volia, aviat m' ho haurien donat).—
No coneixem dins el castellà res d' això.—4. En castellà le y la

serveixen indistintament p' els masculins y femenins en datiu

(le dieron esto; la hirieron un regalo). En català no s' usen may
tals formes, sinó una altra que fa mols de sitgles que '1 castellà

la va perdre (devers el sitgie XIV), y es li (li digueren que si;

LI donaren ai.vo).— 5- La forma los en castellà no s'usa may
p' el datiu, sinó per 1' acusatiu. Veyau A. Bello-R. J. Cuervo,

Gram. Cast., not. 121, p. Iio: segons En Cuervo es «usansa»

«de castellans» «poch estesa» el dir «los pego fuego». En cata-

là, essent pro :litira (devant el verbj, ser\•eix indistintament p'els

masculins y femenins (les o los digueren a ells tot allò; però a

elles no les o los ho ensataren); y essent enclitica (derrera el

verb), s' usa esclusivament los a n-el datiu per masculins y fe-

menins: — A elles donauii això;—a ells mirau)S sa cara.— 6. El

catald té una altra forma, que no té '1 castellà, y que en singular

serveix p' els masculins, y en plural tant p' els masculins com
p' els femenins,—y es el, els, eufonisada aquesta amb una e final

els-e {ell els-e va veure iotes dues; ell els-e trobà tot dos plegats:

els' ho digué; mire' ls-e totes quatre; íire'' Ls-ho a la cara;—el

veuen que s' en va; mire'L que ja arriba).— 7. Aquesta forma el
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serveix també dè nenfrf, lo metcix que /o, cosa que tampoch té
'1 castell.1:

—

Tu faràs ki, çhí" 't convénga\ mira... í/kl (de lo) que
son raiisa Ics amics (Romaiiccrillo Latalan d'En MiUI, num. 1 13);
— L•i. que us suplirh..., que no hifasseu s^ayre estada...-» (ib. num.
124, \•ar. B.) J.' us d' el com a pronom neutre es antiquis-

sini dins el catal.1, y usat sovint, a diferents comarques cata-

lanes. A Mallorca 's conserven les espressions dkl seu {de i.o

seu) SC paí^arà; ho posa i)i:i. {de lo) seu; e-hi va ijkl fde lo)

}neu.— 8. l•Ln bon catalrí no s' usa, com en castell.i, el reflecsiu si

en plural y retgit de preposició, sinó qu' en lloch de si se posa
el/s o elles scorons demín la concordansa. V.r\ castellà se diu: se

lo repartieron enïrk sí; se combatian à si inisinas, etc. En català

toca dir: S' ho repartiren knïr' ells o ells amh ells; se comba-
tien KLLES meteixcs o elles amb elles (Vid. Diez, Gramm. T. III,

Prop. .f/mpl. c. 11, p. 55)'— <^• I''n cataUi, quant se topa la prepo-
sició a amb los pronoms ell y w/, s' hi interposa, d ns algunes

regions de Catalunya, una n cufònica a n-el primer cas (a n-ell

110 le hi dignes), y una ;/ y una e a n-el segon (a n-e mi no '/;/

veni^uen amb aquestes). Res d' això passa dins el castcUíl.

B. Demostratius: l. En toparse la preposición a amb els

demostratius, s' hi interposa la // eufònica {no li digues res a

N-AQLEST ni A n-acjuell; HO llifasscs res a n-al\ó ;// a n-alló).
—2. Ouant els demostratius \an devant els noms de llur refe-

rència y s' hi encoblen per via del verb ésser, dins el francès y
la llengua d' oc no concorda el demostratiu amb el nom com
concorda en castellí, portuguès e itali.1, sinó que pren la forma
neutre y invariable (Diez, ib, Propos. siiiipl. c. iv, n. 2, p. 84). Per
això deym en catal.1: «AiX(') es aquell Jiomo que cantava; aix(') t'í

mon pare; aix(') son els meus germans; aixd son les menes cases;

Aixi) son les dones que vaig veure; això èts tu; aix<') som jo.^.

C. Possessius: I. Els possessius castellans fa molts de sitgies

que x-an sense article; els catalans tneu, teu, seu, meua, íeua, seua,

7nia, tua, sua, amb llurs plurals, duen sempre article (el meu
amich, LA JEUA dona, la seua casa); y les formes nostre, vostre

amb llurs plurals tant en duen com no (el nostre rey, nostre
rej'; les nostres vides, nostres vides).— 2. Les formes castella-

nes 7nio, tuj'o, suyo, mia, tuya, suya amb llurs plurals no poren
anar de\•ant els sustantius corresponents; y en catald tan poren
anar devant com derrera "(els mels />íin'i•—/oj pares mecs, la

mia casa—la rasa mia, etc).— 3. El castellí no té M possessiu

que denota la pluralidat de posseidors, y cl catalíí sí que M té.

Aquest possessiu es llur {úc illorum llatí); y el té el catalíí amb
una cstcnsió mrijor que M francès y casi amb tanta com l'tali.1, y
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es una forma general un temps atots el territoris catalans, y avuy
viva no més a n-el Rosselló, regió pirenenca espanyola y fins a
la Plana de Vich. Aquest possessiu, en fer d' adjectiu, tan du
article com no, si va dev-ant el sustantiu; ara si va d;rrera, no
'n du may, X'etaquí algunes de les notes que tenim replegades
sobre aquest punt: c...plus valia la nostra raó que la lur...» (Kn
íaume I d' Aragí, Crònica, c. 367);— «... los millors hoines d'

armes
\

los llurs caps y híin deixat-» {Cobles d' Alguer, del s.

XVI, ap. Mücl, Obras, T. III, p. 550).— «... los dits viag-

nifichs jurats per llur descarrech proposen. ..t (Acort del Gr.

y Gen. Concell de la c utat de Mallorca, de 28 de gener de

1575, Arxiu Hist. de Mall.).— «... Misser Joan Berard, Savi en

dret, Advocat llur (dels Jurats de la ciutat de Mallorca) e de la

dita Universitat .. (Crida de Pelay L'niz, de 1413, ap. Ordiíia-

c.ions y Siun-iri dels Privilegis, Coiisiietiits y botis usos del Reg-
ne de Mallorca, donats a la estampa per Antoni Moll. Mallorca,

1663; p. 2).—A la Plana de \'ich viuj-e a casa llur vol dir a
casa pròpia (dels qui hi viuen); y la gent dels Pirineus, per se-

nyalar la terra d' un o altre, diuen:

—

Tot allò es terra llur.—El

castelld primitiu tenia aqueixa forma, però devers el sitgle XI\'

ja 1' havia perduda. L' aragonès, p' el seu espantós acatalana-

ment, la conserva més temps.

D. Relatius: I. l•Ln català el relatiu qui es generalment inva-

riable p' els masculins y femenins, singular y plural {/.' home qui

parlava, els homes qui corrien; les dones qui guardaven). l•Ii ha

punts de Catalunya aont aquest relatiu concorda en genre y
nombre {la dona quixa venia; les quines tornaven; els quixs no

hi eren, foren ells. ;Xo es tal \'olta evident envers d' això la dis-

crepància amb el castellà.^

—

2. El relatiu ponderatiu es en

catalcí quin, quina (jQuix rey En Jaume I d' Aragó! \quina nació

la Catalana! j; en castellà es què (jQuÉ rey\ íqué nxciónX)— 3. A
voltes el que q.% ponderatiu en català; però a-les hores el nom de

referència du davant la preposició de (íqul es de gr.\x el mon\

jQUE w' agrada de molt un bon llibre\). Res d' això passa dins

el castellà.—4. El genitiu del relatiu ^/</=quien, té en cistella y
portuguès, com en llatí, una forma pròpia, formada demunt la

llatina cujiïs, y es cuyo, cuya, que vé a ésser un ver possessiu y
que s' pluralisa, no segons el demb'e llatí, sinó afegintse una s,

y concorda, no amb lo sustantiu posseïdor sinó amb lo posseït

[el autor cuvas obras leo, esta enfermo). Les altres llengües ro-

màniques formen aquest genitiu amb los altres relatius, y també
hi té el valor de possessiu (Diez, Gramm. T. III, Prop.comp., c. iv,

p. 34O). El català el forma amb el qual, la qua\ en genitiu, con-
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cordant amb lo sustnntiii posseïdor y derrcra '1 sustantiu posseït

que '1 retgeix: v. gr.: D autor les obres del qual llegesch, està

malalt; aquestts cases v.\. sknvok de les quals sc mori, /;/' aíj^ra-

den violt. Aquesta lorma, encare que més pobre que la castella-

na, que es esclusiva del genitiu, es més rigurosament gramati-

cal, concordant com en llatí en genre y nombre amb lo sustan-

tiu posseïdor, y no amb lo sustantiu posseït, com se fa en cas-

tellà.

Aquesta forma es la catalana autèntica y genuina, la única

que 's troba dins els nostres monuments y escriptors anteriors a

n-el sitgle XIX. Les altres dues formes, introduides no fa gayre

{qual, quals, quïu, quïna) son dos baròarïsiiics que no poren anar

ni en rodes. El qual, sense la preposició de, pcrt el wilor de ge-

nitiu, y així ja no serveix per espressar \?l possessió que li cal, y,

anteposat a n-el sustantiu posseït y concordant amb ell en genre

y nombre, roman completament deslligat del sustantiu /í^i'ítvV/í?/',

es el dir, resulta una forma que no serveix de res per lo que 1'

usen ni espressa res de lo que li pertoca espressar; y aquí estí,

el barbarïsme. Però encara es més absurda y b.irbara 1' altra for-

ma: quïu, quïna, y per desgr.lcia la més usada dins la prensa ra-

talanïsta. çOui no sab que quïu, quina, amb llurs plurals, son els

nostres relatius interrogatius y ponderatius, tant dins els monu-
ments escrits de tots els sit"les com dins la llenffua \•i\•a a tots

els nostres territoris? Ja hem advertit més amunt que hi ha punts

de Catalunya aont quin y quina tenen el valor de simples rela-

tius, sense res d' interrogació ni ponderació. Lo que no hi havia

hagut may ni per 1' etimologia ni per 1' us de cap escriptor ni de

cap de les nostres comarques, que quin ni quïna tenguessen ni

les don.ls ningú valon de genitiu ni caràcter possessiu. Donarlos-

ne y postposarlos a n-el sustantiu posseït fentloshi concordar en

genre y nombre, es un' altra atrocidat, un altre atentat contra la

gramàtica y contra la llengua, perquè sense la preposició de no
poren tenir valor de gcnitius, y per això meteix j i no poren

espressar /oíj•^íí/í?', y concordant de tot amb lo sustantiu posseït,

queden re atius d' aquest y no del posseïdor, del qual romanen
del tot deslligats; y per lo tant no serveixen de res per lo que

los usen ni espressen res de lo qne les pertoca espressar; es el

dir, son un barbarisme com unes cases. Y defiam qualsevol a

que 'ns presenti un sol cas d' un escriptor anterior a n-el sitgle

XVIII que cometé tals barbarismes; y dubtam molt que se 'n

Irob cap d' anterior a 1' actual Renaixement. Y també defiam

qualsevol a que 'ns trega un sol poble del territori de la nostra

llengua aont la gent, no 'Is escriptors que hi puga haver, úsiguen
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tals formes bíirbcres. Y que no 'ns ditíuen que tampoch nosal-

tres en citarem cap de poble aont s' usi la forma que defensam.

Es ver que no 'n sabem cap que 1' empri, y se comprèn perquè

es una forma mes literària que popular, y axí com en castellà

sols el bons literats saben usar correctament el cuyo cuja, així

no es gens estrany que, despullada la nostra llengua de cultura

literària durant casi tres sitgles, se perdés 1' us de tal forma.

Però, si no porem presentar cap poble que 1' empr, presentam

tots els nostres monuments y escriptors antichs. Vctaquí algú

nos de les notes que tenim replegades demunt això per la Gra-

màtica que preparam: — DhL SITGLE xiil: « ...cKjuel verb \' infi-

nitius DEL QLTALS /t'nis t'H AR...» (Huch Faidit, Donats Proensah,

edic. de Guessard, p. 12;)

—

«-...la qual cosa es DEU sens L' ÉSSER

DEL QUAL no 's parien tan bé coiienir con fan (Bt. R. LuU. Del
Gentil, edic. d' En Rosselló, Palma, 1901. 11. I, Del quart arbre

p. 44.)— «... hauent les VIRTUTS demunt dites, sens l' ÉSSER DE
LES QUALS ho}n se covenrria ab major nobilitat...^-) (Id. ib. p. 52).

— «... Encara a altres HOMENS laichs LI PLUSOR DELS QUALS no

saben gramàtica...-» (Jofre de Foixà, ap. Milà, Obras T. III, Anti-

guos tratados de Gaya Ciència, p. 283).—SlT(;LE XIV: «... DEUS
en LA MA DEL QUAL nostro cor es...» [Procés qu' En Pere IV d'Ara-

gó formà a n-En Jaume III de Mallorca, Col•lecció Diplomàtica

d' En BofaruU, T. XXX, p. 292). - <...Hatíem rebnda la vostra

j-LETRAi A TENOR DK LA (jUAL es aytal...^> (En Pere IV d' Aragó a

n-En Jaume III de Mallorca, ib. p. 271) — «... Sent Thom.às Da-
qui,.,. LA DOCTRINA DEL QUAL es molt cotnwui . . .> (Fr. Ginebreda,

Consolació de Philosofia de Boeci,^. 3).

—

«... partí la la nau

CASTELLANA DE LA QUAL es patvò Eu Berenguer Pascual...^ (Ma-

nual de Novells Ardits, Dietari del Antich Consell Barceloní^

Barcelona, 1892, T. I, p. 4, any 1390).— «... notari de Ma-
Uorques, en la scrivanía del qual lo capbreu se farà...-» (Docu-

ment de 1387, ap. Boletin de la Arqueològica Luliana de Paima,

T. VIII, p. 432).— «... E passat 10 dit riu,... en la riba del qual

ha voltors, muçois...•s> (Bernat Metge, Sompni, edic. de Barcelo-

na, 1891, 11. I, p. 114).— «... gran multitut de dones, la hira k

HOY DE LES QUALS encorregui...•ò (Id. ib. p. 109).— Sitgle xv: «íí«

nom de Deu nostre Senyor e de la gloriosa verge madona sancta

Maria e del gloriós confessor Monsenyor sent Fkascesck e de

tota la Cort celestial a honor e reverencia dels quals la con-

fraria e los confrares... fan festa. ..^^ (Llibre de la Confraria de

St. Francesch de Falset, prov. de Tarragona, de 1' any 1449»

que 's conserva dins 1' arxiu de la parròquia arxiprestal de dita

ciutat).

—

d...Conjurte de part de caritat, per amor de la qual^^
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mt-ngi ir carn... [Rfculf àc Eximplit e Miracles, Gestes e Fau-
les... del comensament del sigle XV, Hibüot. Catal. d' En M. Agui-
ló, p. 12). - SiTGLK xvi: «.,. los dits STILS, l'observança dels quals
liaya de començar. ..< [Crida real Ae 1 576, Ordinacions del Reg-
ne de Mallorca, p. 130). — Siïglk xvii: «...^ív cosks que coinen-

sen,.. LA (ji AMTAT itK LKS vLAt.s obUga liavcrles tractar. ..t (Do-
cument de 1614, ap. Boletin de la Arqueològica Luliana. T.
\ III, p. 281).— SiTc;i.K xix: «... Est Vescomtk segurament lo me-
teix a HONOR DEL QLAL escriguc Castellnou...-» (MiKI, Obras, T.

\\\, Antichs poetes catalans, \i. 158)-— <!-... aquell w^yw la vista

DEL QUAL m'• era repugnanta...^^ (Carta d* Alguer, publicada dalt

la Renaixensa de Barcelona dia 1 8 d' agost de 1 902).—Ens sem-
bla que roman prou demostrada la nostra tesis contra *ls bar-
barismes de qual, quin y quina amb valor de genitiu y possessiu,

que p' el bon nom de la nostra llengua y de la nostra literatura

haurien de quedar soterrats per a sempre, perquè, que 'ns cre-

guin els colaboradors delDiccionari, no diuen gens a favor de la

nostra cultura gramatical.

E. Indefifiiís: i. En català altre, com es completament in-

determinat, va sempre amb un, una (ja hu farà TN Ai/ruE; un'

ALTRA vegada: en veig UN ALTRE). El castellà en totes aqueixes
espressions y les similars suprimeix I' article uno, una.—2. El
català té altri^ que no més s' usa en cas rctgit (anar sota D'

altri; ú casa D' ALTRi; fer feyna PER ALTRI; fer a viitjcs AMB
ALTRI). Res d' això té el castellà.

P. Partienles pronominals EN-NE, HL Les tenia el castellà

antich; però devers el sitgle XV ja les havia perdudes. El ca-

talà les conserva com el primer dia que va néixer. En y ne:

la 2." es una inversió de la i."'; venen de I' adverbi llatí inde,

y ht de 1' altre adverbi llatí hic. Sustitueixen, no sols noms, sinó
pronoms, verbs, adverbis, preposicions; y ademés serveixen d'

inte7isius.

Diferents usatgcs de Hi:—iEstàs .MALALT?

—

No Hi estieh:

—^estàs content?—Sí que Ml estieh;—^Ll digueres alio?—fe
m vaig dir; i Vas A N-EL BisUE? / Veswv, vas l'RiM DE i'AN.\.\?

—

no HI Z'aig; inos veurem ALLÀ?

—

Nos HI veurem; ^venies A POCH
POCH?

—

Sí que m venia;— ;anaves D' AXò?

—

No HI anava\ imen-
faves AM li ELL?—5/ que HI menjava: /sabies res DEMUXT AXÒ?—No HI sabia res:—jSabs que \\\ feya de bo aquella llnmanàriaf

iO que HI pegava de fort la mar a n-aquell endret!

Usatges de En-ne:--}sabies CANTAR?

—

No 'N sabia; [Te recor-

des DE ^\\} —No m' EN recort:—ihas fetes c:adires?—N* he fe-

tes y v.s faré; /vens d' ALL.\?

—

En vench: ;has sentides campa-
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NKS?

—

W he sentides: ,'coneys cap MKTOF a Barcelona?—No N"

hi conech cap;—jSabs que N' hi havia de gent!—/Safis t/ne N' //.

donaren de molts!

Quant hi y en fan 1' ofici d' intensius, si s' espressa '1 non;
a n-e que *s refereix la partícula, va retgit de la preposició de

— A^' he fetes Dl•l f>asses per venir; n he rebudes DE coses per
ell; no '« conech DE metges; no 'n recorda ell DE paraules així.

çXjc.—Sabs que m hi venia DE malament; \0 que s" hi trobava
d' estret! ique s' hi creu DE perjudicat! ique f hi feyes DE curt!

jN' hi havia DE ben alts!

G Partícula pronominal ho: prové de hoc llatí, y, fa 'I

meteix servty que el pronom neutre castellà lo f^sabs això?—
No IIO sé; i.has tocat ALLÒ.'

—

No HO he tocat; AiXò ivt' Uf) vols

dir?—No f iio diré). De manera que 'I català no té el lo neu-
tre complementari (decirlo, verlo, tocarlo), y el castellà no te
1' ho.

Noms: AiijECTiust

A. Ordinals: el castellà no té la perífra?is de que 's ser-

veix el català, això es, que, en lloch de dir el tercer, quart
quifit etc, deym: el qui fa tres, cl qui fa quatre, el qui fa cinch.

etc. (Vid. Tomàs Forteza, Gramàtica, Morf. c. 11, n. 241, p. 194,

B- Multiplicatius: tampoch no s' usa en castellà aqueixa
altra perífrasis catalana, per espressar el triple, el qudd^'uple, e.

quintuple, etc: tres tants més, quatre tajíts més, cinch tants mc.-^

(Id. ib. n. 242).

C- Partitius: Tampoch coneixem dins el castellà I' u-

d' aqueixa altura perífrasis catalana: de tres parts una (una ter-

cera part); de quatre parts una (una 4.""). de sis parts una (un;

6/) ei-c. (íd. ib. n. 244, p. 195I

D. Quantitatius: molt, tant quant CxW&n la preposició de en-

tre ells y els sustantius amb-e qui van. Res d' això 's coneix din

el castellà: v. gr. MOLT DE vi—muchc vvio: molts de cavalls

-

mncJios caballos;—QL^'ANTES DE vegadas vendràs —cuantas vece

vendràs: ^(lUANTS de Deus hi ha?—[cuantos Dioses hay?\ no va
'

TANTS DE diners—no vale tanto dinero; ;tenia TANTES D' esp^

ranses ell!—;tenia él tantas esperanzas!

E. El meteix règim duen cap, qualcün, cosa que no tene

en castellà els correlatius: ninguno. alguna (No n hi liavia C."
'

DE negre —no Jtabía ninguno ncgro: n hi havia QüALCÚX r :

hlanch—había alguno blanco.
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Essent cl verb la part caporal d 1' oració y de 1' idioma, aont

s' ha de veure principalment si tenim sintacsis diversa de la

castellana, ha d' ésser dinj el 7•,rb.

1. Un dels distintius del Català «jue l'allunyen fern» del caste-

llà, es lo poch afectat qu' es de la veu />assiz'a. Tant dins el nos-

tres clàssichs V monuments antichs com entre la -^ent catalana

no influida del castellà, s' usa ben clares vegades la forma
passiva, y la supleixen per la forma impersonal. En castellà

diuen: <^f//t' í/icafi/at/o, fiié azotado, fiié presó, un libro escrito

por éh. Ara en català diràn: *li TALLAREN cl cap] X ASSOTAREN;
fi prengueren; un llibre qii ell VA ESCRIURE», etc.

2. El castellà per la :v7/ activa no te més que un ansiliar:

hiiber. El cataU en te dos, com cl francès y 1' italià: haver y
ésser, y Uavo en té un altre: vaig, que no '1 té cap de les altres

neoUatines.

A.—Us DE L' AUSILL\R ÉSSER.

Respecte dels aitsiliars en los temps composts de la veu

activa les neoUatines se divideixen en dos boldrons. La llengua

d' oc, el francès y 1' italià usen 1' ausiliar ésser p' els verbs

rcflecsius y certs verbs iníransitius; mentres el castellà no 's ser-

veix més que d' un: haber, per tots els verbs, perquè, si im
temps devagades se servia d' ésser, deixà de ferho devers el

siigle XIV. (Vid. Diez, Gramm. T. III, Prop. Simpl. c. IV, p.

263-67).

L* ausiliar ésser, usat en los temps composts de la 7>ei( ac-

tiva, fa 'Is verbs que s' hi conjuguen, de la condició dels depo-

tients llatins (natus sum—SOM NAT; }tata eram—ERA NAüa; nati

fnissemus—YOHüEyi NATs; naííü /uissefít—VOSSEy: NADES). De
manera tiue '1 participi concorda com en llatí amb lo subjecte

t.x\ genre y nombre, y això en totes les llengües que usen tal

ausiliar.

Vegem ara quines son les retgles de 1' us d' aqueix ausiliar

dins la nostra llengua:

Retc.la i: Duen aquest ausiliar el temps composts de tots els

reflecsius (Diez, ib.) pròpiament dits: v. gr. 5' ES mort el Papa, s'

I >» KOMl'UDA la corda; ells dos se SON 15AR/VI.LATS; ells ja í' EREN
\ ists; si ells se fossen ENTESOS, estarien bé.—Son reflecsius

/ i/>ropis aquells que, maldement duguen el pronom se, tenen
»i ime d' acció diferent del subjecte: MENJARSE un plat d' arròs;
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IJEITRESE un tassó de vi. Per això no s' ha de dir: Me SOM men-

jat, sinó M* IIE menjat un plat d' arròs: M' lll-: /uujitt, y no me SOM
begut, íin tassó de vi.

RET(,;r,.\. II: Duen 1' ausiiiar csscr aly;Lins vcrus uitraiisitins

que denoten certa passividat o falta d' acció pròpia, com nàixer,

morir, ésser, romandre, quedar, caure, y llavó els qui denoten mo-
viment local, y son: anar, venir; entrar, sortir, eixir; partir,

arribar; pujar, devallar; muntar, debaixar, passar: v. gr. SOM
ven'GL't; era ari^ip.ada; son entrats: eorex sortits; ja va-

ren ÉSSER PARTIDES elles dues. Hi ha que tenir en conte qu'

aqueys verbs, si deixen de denotar moviment local o si passen

a tenir terme d' acció (el preu del blat \\\ PUJAT; HE PASSADA
MALA NIT, has PLTJADA UNA (lERRA D' AV(íUA; ^HAS DEVALLAT El.

LU.v,i<.y}; fins que IIAGES passat ei- TORRENT, etc), ja formen els

temps composts amb haver, y no amb ésser.

RETt;LA iii: Tots els altres verbs duen 1* ausiiiar haver.

Aquestes son les Rctgles que hi ha sobre ausiiiars en catal'i

desde la constitució de la llengua, si bé se nota qualque es-

cepció, ben rara, es ver, y se comprèn per la falta de disci-

plina gramatical que per forsa havia de reynar durant els pri-

mers sitgles; retgles que se veuen feelment observades din;*

els nostres monuments y escriptors clàssichs, fins -que sobre-

vengué a n-el sitgle XVI 1' invasió castellana, que consegui

a n-el XVÍI y sobre tot a n-cl XVIII la mort de la nostra lite-

ratura. Perduda la tradició literària de la llengua, y figurantse

els escriptors de Catalunya, Balears y València, fins-y-tot aquells

pochs qu' encrivien en català, que lo gramatical y correcte era

prendre per norma la gramàtica castellana, abandonaren aquelles

retgles, y 1' ausiiiar ésser anà desapareixent de dins els escrits.

El pobles el conservarien més, però a poch a poch s' hi abolia

també més o manco segons era I' intensidat de I' influència

ultraiberina que patien.

Vetaquí com se troba ara 1' us de 1' ausiiiar i..Mtr dins els

territoris de la nostra llengua, segons les claricies que hi re-

plegàrem amb les escursions filològiques que hi férem durant

el juliol y agost de 1900, abril y maig de 1901, y abril, maig,

juny y mitg juUol de 1902, recorrent totes les comarques d(:

Catalunya espanyola y francesa, reyne de València y les Balears:

Dins el reyne de València se pot considerar com abolit de

tot r us de r ausiiiar ésser ontre '1 poble y especialmente entre

'Is escriptors, enque siguen del Rat Penat.

\ Catalunya també s' es perdut en gran c

vanes coses ben curioses: i." Se conserva so vi..., . :t
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per les pagesies y entre alguns escriptors, a n-el pretèrit perfet

d" indicatiu (s' Ks MORr; So viNcrr, su arriüat, etc). 2.^ Els

escriptors observen mes la rei^la com parlen que com escriuen,

perquè, en escriure, se recorden massa de la gramàtica caste-

llana. 3." No sols usa la gent y qualque escriptor, sobre tot de
la regió pirenenca, 1' ausiliar t-sscr amb els verbs de la retgla,

sinó amb tots; y aixi diuen: so vist un aucell: so rebuda la Una
caria; Sü menjat molt, so dormit prou. Do manera que per
aquest temps casi sempre usen de 1' ausiliar ésser; casi may
de haver. 4."' A vegades la gent, y fins-y-tot els escriptors, en
verbs que demanen 1' ausiliar ésser, empren haver, però Uavò
fan concordar el participi amb lo subjecte, lo qual es contrari a

lo que demana 1' ausiliar haver. S' esplica molt bé tal anomalia:
r instint de la llengua los du a observar la retgla de 1' ausiliar

ésser amb la concordansa del participi, pròpia de tal ausiliar.

L' influencia castellana los fa posar hai'er en Uoch d' ésser;

però tanipoch no es tan pod-rosa que desarrcl de tot la pro-

piedat catalana, y en queda com a rellíquia la concordansa
del participi amb lo subjecte. Vetaquí alguns casos d' aqueys:

...la obra.ví'n' haurà ressentida...'" (Moss. J. Verdaguer, Sta. Eu-
lària, prefaci);— «... hagués vinguda a parlar...» (id. ib.);— ... ;«'

he quedada a 1' ombra.,.* (Id. Nazaret, p. 53);

—

"...se n' han
publicades set (fulles)...:^ (E. Moliné y Brases, Calend. Català
de iSçÇy p. 44);— «...la fonètica y 1' ortografia / han subjecta-

des...! (P. Jaume Nonell, Anal. fonol. Ort. p. 5).— «... les cir-

cunstancies... ja li soch dit que no son favorables... ? (Carta d' un
colaborador del Diccionari, de Tarragona, 26 maig,. 902);

—

•i...so tingut de rodar..; so rebut... tres contestes...; el so sentit...

^

(Carta d un altre colaborador, de Linyola, Prov. de Lleyda,
de 26 mars, 902);— «...no la so estudiada exprofesso...^ (Carta

d' un altre col., de Torregrossa, prov. de Eleyda, de 25 febrer,

1902);— ...f has encesa de rubor... > (M. Aguiló, Recorts de

jovenesa, p. 47);— «...tot lo mal qu' ets fet fins ara..." {En Va-
cayna, Romancerillo Catalàn d' En Milà, num. 126);— «...aquí

n' ha passada una...» {Los Reys de Orient, ib. num. 10, va-

riant J3);— «Magdalena <iqu' ets dit ara... Magdalena ya ets pecat,

ets pecat altra vegada...* {Magdalena, ib., num. 12),— csi jo may
la som apresa i (Bons mossos, ib. num. 40);— «hi han anades les

monjess (/,' infanta seduida, ib., num. 258).

Dins Catalunya francesa se conserva prou 1' us de 1' ausi-

liar ésser, però d' una manera antigramatical, y se comprèn.
Aquella regió a mitjan sigle XVII sortí de 1' influència caste-

llana, la qual així no li pogué fer tant de mal com a Catalunya
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espanyola y a n-el reyne de València; y V influència francesa

que li sobrevenf^ué, no 1' ha ferida per aquest vent perquè '1

francès té 1' us de 1' ausiliar ésser com el català. Però el català

romangué alia encara més arreconat y desjectat que dins Es-
panya, faltàntü la cultura literària per espay de tants de sitgles;

y, tractat com una llengua de que se 'n empegaeixen la major
part dels qui la parlen, no es d' estranyar que s' hi sia perdut
r us correcte dels dos ausiliars. Així es que el pretèrit imperfet

d* indicatiu compost de tots el verbs se pot dir que 's fornia

just amb 1' ausiliar ésser; y així diuen: Sun (som) vingut; sun
parlat: sien vist mun gerraa; suu llegit lu teu llibre; sun escrit

una lletra.

A les Balears y sobre tot a Mallorca es allà ont s' es con-

servat més r us de 1' ausiliar ésser, especialment dins les pa-

gesieSj com a més escàpoles que son y a recer de 1' influència

castellana. Dins la pagesia de Mallorca ens atrevim a dir que
s' hi conserva aquest us casi com se trobaria per tots els

territoris catalans la primeria del sitgle XVI. Sí, dins la nostra

pagesia o s' hi observa la retgla íntegra o al manco el tros qu'

hem vist que 'n queda dins certs endrets de Catalunya, això es,

la concordansa del participi amb lo subjecte. No, no hi ha cap
dona mallorquina ni cap mallorquí parlant en plural (en no
ésser que siga un cas fulminant de castel/anisació, que aquí son
ben clars, gràcies a Deu) que diga:— «Jo (una dona) he vinguts

havia arribat, hauré tornat.—Noltros (homes) hem sortit; ha-

víem anat; haurem arribat''. No diuen això les dones ni els

homes de Mallorca, ni fins y tot els de la Ciutat, que estan prou

acastellanats. Una dona dirà aquí:— «Jo som venguda; era arriba-

da; seré tornada.» Y, si no diu això, dirà lo manco:

—

'í]o he vengu-

da; havia arribada; hauré tornada^, Y els homes, parlant en plu-

ral, diran:— « Noltros .yc;;^ sortits; érem anats; serem arribats». Y, si

no diuen això, diran lo manco:—«Hem sortits; havíem anats; hau-

rem arribats^. La falta d' estudis gramaticals del mallorquí y l' in-

fluència castellana farà posar haver en lloch d' ésser; però ni

una cosa ni altra ni totes dues plegades no basten per esborrar

del tot la propiedat de la llengua: sempre s' en salva una

part, la concordansa del participi amb lo subjecte, tan carac-

terística de r ausiliar ésser. Reflecsen aquest estat de coses els

nostres escriptors, que entre tots els del Renaixament català

son els qui observen més això de 1* ausihar ésser y altres coses

que direm ben prest. Y ho observen més els qui se son dedicats

especialment a n-el genre popular o a n-els estudis gramaticab.

Res té de particular que '1 poble sense instrucció gramati-
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cal no obserf arreu y fcelment I* us correcte de 1' ausiliar ísSí/:

Sense aquella instrucci(3 no hi ha cap llcng^ua que 's pari bé.

Mr. Julien dins sa Grn)nw(iirc (P Part. p. 128, ap. Littré, Hist,

tic la Latv^. FríViç.'ï. II, c. TX. ^. 3, p. 315 et ss.) y Mr. Littré (ib.)

confessen que a France < tots els infants y les persones que no
han rebuda educació, fan la falta de dir: — *Je m' ai amusé (jo m'

he devertiti; je m' ai mordu (m' he mossegat) i. Donchs, a Ma-
llorca serem més gramàtichs que 'Is francesos. Aquí son més
els nins y gent sense lletres que diran: —«Me som devertit; me
sov! mossegat», que no «m' he devertit, m' Iw mossegat».

Ademés de tot això, mallorquí es estat D. Tomàs l'^orteza,

el primer gramatich català que ha afinada dins el nostres clàs-

siclis y dins la conversa del nostre pohle aqueixa Ucy de 1' au-

siliar c'sscr, y le seua Gramàtica es la primera qut 1' ha for-

mulada y establerta {Morf. Veròo, n. 280, p. 254-59).

Vetaquí alguns casos d' escriptors nostres que posen ha^'cr

per cssir, però observen la concordansa del participi amb lo

subjecte. .

^

cEUa havia sortida mes dejorn... ?/ (G. Maura, Av^oforts,

p. 26);— -:... al barranch scn ha tornada... qu* ha cayguda en lo

barranch... .. (B. Ferrà, Comèdies y Possics, p. 20); —«,..;«'• /íí"

copeíjada...i^., {\d. ib. p. 21;)— ^...ha^'ia í-jf^r/í? vençuda. .» (La
Roqueta. 2.'' època, núm. 2Í58);— «... no mos hon vists... t> {Xim-

bomba, ib. num. 276);— c amb motiu d' haverse declarada sa

pesta.. > (ib. num. 280);— «... per haverse s!/s/>esa la lley. .a (M.

(jaya, Mallorca (revista), T. I, p. 471);— «... la dona s'.ha vista

ïoàetjada... '^ fAUeríím, Roqueta, id. num. 291).

Aquest resum qu' acubani de fer de 1' us que queda de I* au-

siliar ésser dins els territoris catalans, demostra que tal us no es

mort ni molt manco. Fora del reyne de València, allà ont no es

viu y ben viu' com a les Balears, en queden tants de rastres y de

relHquies, com a Catalunya espanyola y Catalunya francesa,

que fan veure que en los sitgles passats hi era y hi reynava

amb tot lo seu vigor. Si ara hi es poch y no hi reyna, se deu es-

clusivament a l' influencia castellana. Pertoca a n-els qui 's procla-

men tan inimichs d' aquesta, amb les obres demostrar que hu
son, trecntse de dintre y de sobre aqueix castellanisme -!^'""^^'•-

tori a la dignidat y autonomia de la llengua pàtria.

Ara anam a presentar una mostra de la prova que tenim

preparada de com mcntres 1' us de I* aiisiliar ésser, així com

lonada per sitgles y compartida per . ^ oferents



— '473 —

a Gascunya, Llemosí, Provenza y MontpcUer, les posam tot;e.s

pleci^ades baix de la dominació: altres regions llcm^odocianes.

òit(.;le XI.

... de r ora que fíd naz (nats-nat)...» ' CQnfeHsió, ap. liartbch,

Chi'est. col. 19);— ' ... ciim se fo asis (assegut)...» (Sermó de la

Cena, ib. col. 9);— «...e cum en fo ^rwW.c (eixit)...» (id. ib. col. 10).

Srrc.LE^ XII-

Catalunya: «5' es mes cors ab joy mesclatz: mas no sai

si s-' e.i fondatz:^ (N' Anfós 11 d'Aragó, Troba, ap. Bruce-Why-
te, Hisf. des L. R., T. II, p. 400).— '... eu sui de noit vengutz...

(Huch de Mataplana, ap. Raynoiiard, Choix, T. V. p. 22o)•.

—

c... ieu fos a Monferrans
i
vengutz... suy vengutz de Riom...

(P. Vidal, ap. Milà, Trovad. p. 343);— ...E suy poiatz (plijat)

en la cella..» «...doas vetz... m' es devengut... (Gu. de Bergada,

ap. eund. ib. p. 303).

Altr. reg. LLEXGADOCIANES: c.quetrop (massa) s' es de mi
alonhatz...T> (Marcabrú, A la fontana del vergier, ap. Bartsch,

Chrest. col. 56).— «...no 'm sui ges (gens) tardafz del venir»

(Marcabrú, canso a N' Anfós VII de Castella, ap. Milà,

Trovad. P. It, a. 3, p. 79).

—

'^..xazutz (caigut)•sí<í (som) en mala
mercè... > (Bernart de Ventadorn, ap. Bartsch, Chrest. col. 54),— <...quel dol m' es al cor intratz...^. (Marcabrús, ap. eund.

ib. col. 56).

SlTGLE XIII.

Catalunya: -^...ell no sen fos enriquit ne millorat...? (Cos-

tums de Tortosa, II, xv, iii);— «... los altres veyns, qui hic .^on

venguts...y> (Costums de Tortosa, ap. Nonell, Estudis Grama-
ticals, Manresa, 1898, p. 40);— c.los ditz peixes seran ixitz

de la mar...» (Document de 1298, ap. Revue des Langu. Rom.,
T. V, p. 98);— «... pus che seran intratz dins la ciutat...» (Doc de

1298, ap. eand. ib. p. 99);— «...E vos sots venguts entre nos...»

(Crònica del rey En Jaume 1, c. XLVii);— «...los consols... son

venguts aquí...» (id. ib. ccxcvi);— ^...per les coses qui eren pas-

sades...^ (id. ib. c. xi.Ví);— s...Vetlan(t^ el Itt sid'n un oenser

cazut (caygut)...:» (Pere III d'Aragó Obras

p. 156).
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Mallorca: -...se e« encarnat...* (Bt R. Lull, Del Gentil,

11. IIÍ, a. VIII, de perfer. p. i86);— »...e cant Ae serien concordat's
e auengut.i en una fe...: (id. ib. 11. IV, De la fi del lihre, p. 304);— c.eyles mateixes .<e grf-n ^/-rtyíCfldes...- (id. ib. 11. IV, a. viii,

p. 260).— €...Nos HOm ja estats en dues captivitats... (id. ib.
11. II, a. IV, p. 04); Despuys que sia entrat... y> (id. ib. 11. IV,
a. \ iii, p. 265):—.... la humana natura... es pujada al cel...»
(id. ib. 11. III, a. XIII, p. 218);— «... sil hi de Deu es nat en lo
mon...» (id. ib. a. ix, pag 194);— >...! anima de Christ fos decatf-
lada...» (id. jb. a. xi, p. 212).

Altr. 1<P0. ij.kng: «:...rosa cant es adés nada...r (Rom. de
Jaufre e Flamenca, ap. Bruce WTiyte, Nis/. des LI. R., T. II,

P- 334)1—1...E quant ell fo vengut...^ (Lleg. de St. Jlonorat,
ap. eund. ib. p. 408);— «...com lo diable... fos entrat...^ (id. ib.

p. 400);— c:..e per so era vengutz...» (Biògraf, d' En B. de Born,
ap. Milà, Trocad. P. II, a. 4, not. 12).

SiTGLE XIV.

Catalunya: «... aquells... «nrtís sen ereji...^ (Ramon Mun-
taner, Crònica, edic. de, Barcelona, c. LXi).— < Així íí' es hagu-
da... vers tu... \Jn home quis sia lexat morir per dones... Per
que 's son tan be arreades...» (Bernat Matge, Sompni, 11. IV,

p. 171);— «...la qual s' era nodrida en sobirana pobresa...»

(id. Valter y Griselda, edic. d' En M. Aguiló, fol.4);— '...e el rey
C[ui .s' era partit àerrer de Salou...) (Marsili, Crònica, edic. d'

En Quadrado, Palma, 1850. 11. II, c. 16); -«...encara no eren
vengudes...^ (id. ib. c. XV);— «...som romasos sols.., i (id. ib.

c. III.);— «...lo sol es montat sobre la terra...» (id. ib.);— «...com
lo comtat ere pervengut a mans de 1* infant ..v (id. ib. c. xiii);—

... les gents qui ab ell eren anats... e com la festa fo passa-
da... de tot ço que... li era esdevengut...^ [R. Muntaner, ib.

c. xiv); — «,.. cavalcant en I cavall, era cV aquell cdi/gut, de la

qual cahuda lo dit Rey era mort.. » (Manual de Novells
Ardits, T. I, p. 5, any 1393);— «... son estats ab nos los conce-
llers...» (Carta d' En Juan I d' Aragó a la reyna, ap. Verdaguer,
Sta. Eulària, p. 63);— «los infants qui nats no serdn...* (La
senyal del Judici, ap. Toda, La Poesia Catalana a Sardenya,
p. 21).

Valencià: <Lo fill de Deu... s' es demostrat...* (Arnau
March, de la Nativ. Jhxpst, ap. Milà, Obras, T. iii, Poi'í. cat. del
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s. XIV, p. 335);— •• Salvador 3' es fet a tots visible... L' infant qu'

es nat...' (id. ib.);— "... Si recordauque 'in seray tditi llunyat.s...^^

(Moss. Jordi de St. Jordi, Comtat, p. 16);— ... que en tal punt

vengut nia...» (id. Presoner, p. 22);— de vostra faç
|

m' es

romasa V cmprent2i...j> (id. Estramps);— «... fos eu un bover

estat...» (Moss. Pere March, ap. Milà, ib. p. 320).

Mallorca: ... l' infant... era e.Ht del castell... e era fui/t...'>

(Carta dels Jurats de Mallorca a n-els Consellers de Barcelona,

de 6 maig, 1342, Arx. Gen. Hist. de Mall., Exped. O. n. i. ap.

Quadrado, Islas Baleares, Barcelona, i888, App. n. 3. p. 616);
— «... dit infant no serà stat pres...» (id. ib. p. 617); — «... vers

qual part nen serà anat...» (id. ib.);— «... los quals... sien cay-

guts en pena...» (Crida contra la blasfèmia, del governador
Aymerich, de 10 Novembre, 1493, publicada dalt Boletín de la

Arqueològica Luliana (Palma), T. lli, p. 36).

SlTClLE XV.

Catalunya: «... nos som açi venguda...^ (Parlament de la

reyna Maria d' Aragó, de l'any 1452, publicat dalt Boletin de

la Arqueològica Luliana (Palma), T. IX, p. 279;— «. . venguda

es la fi de ésser impresa la visió delectable...» (Alfonço de la

Torra, ap. Villanueva, Viage-Literario, T. XX, p. 129);— « ... e

quant foren entrats... e quant Tays fo entrada en la casa... ^ [Re-

cull d' E.viíuplis, Bibl. Catal., p. 6);— «... le vostra escudella no

es estada avuy germana de la mia.. » (ib. p. 8);— - ... eren ven-

guts en Johan Vola e en Mateu Riera... » (Arx. Munic, de Bar-

celona, Deliberacions, anys 1450-52, fol. 34);— «... es exida tota

1' elegància (Pau Margarit, any 1454, ap. A. Rubió y Lluch,

Almanach Català de 1899, p. Jj)]- «... e la Guelfa.. a la sua

cambra /b7^c7^ tornada..y (Curial e Guelfa, 11. 1, c. viii);— «... en-

cara no era entrat Curial...» (ib.);— <-... la victorià que 8* era se-

guida...» (id. ib.);— «...après que fos arribat lo Rey de Sicilià...»

(Carta del rey En Martí d' Aragó a Moss. Torrells, ap. Verda-

guer, Sta. Eulàlia;, p. 65);— «... eren estades fetes...» (id. ib.);

— «... eren venguts de les parts de Castella...» (Llibre d' algu-

nes coses assenyalades, ap. eund. ib. p. 85);— «... sen son tro-

bades d' altres...» (Boades, Feyts d' armes de Catalunya, c. iii).

Valencià: «... del qual me so callat...; ... no */>i so clar

mostrat...^ (Ausies March, Cants d' amor, XII);— «...jo 'm so

retut per seu...» (id. ib. IV);— «... e tots sos senys si son volguts
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mesclar...» (id. ib.);— '^...si del tot se n' es axida fora...» (Moss.

l-'cbrer. Infern, XVI. v. 69);— «... ftii/ a sa mercè vengut...

(Ausies. ib. IX);— < .. los mals que son pti.^sats... (id. ib. Xllij,

— ... Si fnssem nafn vos e jo entre 'Is antichs... » (id. ib. XX VT);

— '. .. alçjuiKi error que en mi se fos causada... '' (Joanot Mar-

torell, Tirant lo Manch, T. III, c. 195);— c„. «ien estats bena-

venturats... - (id. ib. c. 199);— ' ... con foren pujats...* (id. ib. c.

'
1;

—

• ... vosaltres sou ringut.'<...r> 'Sermons de St. Virents,

.^v..ilHts de la boca del Sant per un de sos deixebles: ròdich de

r arx. de la Seu de València, T. III, p. 208);— f... nosaltres que

sOni estats humils...» (id. ib. fol. 130).

M.\Li.uK«.A ... st son üiinnií rats ab j:)art de dits traydors... '

< Carta del Governador de Mallorca ah cnncellers de /Barce-

lona. Ars. Munic, de Bnrc. Car t." com." orig.' i45i);-<>,.. se

es seguit que dels dits pagresos traydors ne .so» romases

morts...» (id. ib.);— *... del (de lo) que fins a la jornada se era

seguit. ..I' (id. ib.);— '... qui era vengut...^' (id. ib.); -<... eren

se iiie.^es en la mar... : (Document de la Cort reyal de Pollensa,

ap. Boletin de la Arqueològica Luliana (Palma), T. VIII,

p. 392).

SlTÜLE XVI.

Cat.vlunyA: ' ... com lo dit rey sen fos tornat...^ (Tomich,

Crònica d' Aragó, c. 25);— < ... los quals... no se eren cre-

mats...» (id. ib. c. 22);—-c... després que... se foren partits del.

castell...: (id ib.);— «... IX barons qui eren entrats...* (id. ib

c. 23);— «Si era ca//giit en tants vicis... Lo motiu e la

causa era estada hauer heretat..: (Fr. Salvador Pons, E.vpo-

sic.iò del Miserere, Barcelona, 1592, fol 54);— «E après csser

tornat lo Archabisbe... ^ (Tomich, ib. c. 22);— «....es tornat en

la sua .. patriai (Martí de Ivarra, de 1534, Epístoles, Histories

if Conquestes).

\ .w I .^- i.v. ... puix .>•, ,1, , ,<,,,, .1,. dc ventura... (Moss. Jau-

me Gaçull, La brama dels llauradors, cdic. de D. Roch
Cliabíis, València, 1901,9.4);— «... e tal ses armat... que par

cjnbotit...» (id. ib. p. 9V ni Jam so 'scapat...- (id. ib.

p
' '

' 'l..i> (id. ib. p. 12);— >Quant



— 477 —

Maixorca: '<... ruay les monges... se soti escandnlUzadt^!>.. . >

(Procés de la treta de les monges del Puig de PoUensa, Capí-
tols en defensa del Bisbe, n. 45. ap. Moss, Mateu Rotger,

HiKtnria de Pidlensti, T. II, App. XXI, p. c.vxxi);— c... dit

M.*- Mas se es retgit molt bé... > (ib.);— '... fins y tant que lo con-

sell se fos tingut...^ (Acort del Grau // General Concell de Ma-
llorca, Arx. Hist. Balear, 28 de gener de 1575);— «... se son
avinguts e concordats...» (Doc. de 1561, de Valldemossa, pu-

blicat dalt Boletin de la Arqueològica Luliana (Palma;, T. VIII,

p. 184);— «... es estada sempre persona molt casta... ^ (Procés

de les monges del Puig de PoUensa, ib.); — ".cesa eser ver que...

sia anat a parlar... > (ib. p. CXXX).

Alguer: <'..del que essenfsi: acists les sentinelles... Vota-

ren la festa... essent estada en son die... ont s' eren retirats.. »

(Relació de la victòria dels algueresos contra 'Is francesos 1'

any 141 2, ap. Milà, Ohras, T. III, p. 550);— «... gran fora estada

lamengua... > (Cobles sobre la meteixa victòria, ap. eund. ib.

P- 551);— «"• de bona n' es escapat... > (ib.);— 'Vostres amichs...

son vinguts a visitar... » (ib.).

SiTGLE XVII:

Catalunya: «... universitats que .9ow estadas comdemna-
des...; (Pactes y condicions ah que los bravos generals del Prin-

cipat de Catalunya... se posaren a V obediència del Rey de

Franre, n. 5. ap. Gebhart, Hist. de E.<ip. T. 5, App. XX, p. 754);— «... de la manera que ses acostumat...* (id. ib.);— «... son es-

tades opreses... dels exercits enemichs... ^ (id. ib. p. 756);— «... los

quals seran estats recusats... ; (id. ib. p. 758);— «... de antiquitat

molt gran se es observat... ^ (Acort del Concell de Sta. Coloma
de Queralt, de 17 de desembre de 1624, ap. Moss. J. Segura.

Hist. de la villa-de Sta. Coloma de Queralt, Barcelona, 1873,

c. XLix, p. 216);— «... no ses vist may...') (ib. nota del llibre d*

Actes del Concell, ap. eund. p. 217;)— «... se son fetes totes les

devocions..,» (ib. any 1628, ap. eund. p. 217);— «... per ço es es-

tat determinat» (id. ib.)

Mallorca: «... may es axida de aquesta ordc.ï- (Dr. Ga-

briel Mesquida, Vida de Sor Anna Maria del Santíssim Sa-

grament, que 's publica dalt Boletin de la Arqueològica Lu-

liana (Palma), c. viii, n. 48, T. IX, p. 230);— «.. eren estat»

calcigats...> (id. ib. n. 52);

—

•<... ja ses posat en execució... > {De-
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terminació del Gran e Oencral Concell de Mallorca, de 27
mars, 1618, publicada dalt dit Boletin, T. III, p. 226);— «... xom
estafí^ socorrf^yxts...^ (id. ib.);— «... estos dies son arribats...*

(id. ib.); - «... es entat prohibit I' ofici de sastres... >» (Crida del

Llochtinent, de 4 maig de 1^171, publicada dalt dit Baletin,

T. III, p. 182); — «... som estats informats per part del Procu-

rador.,. > {Decret del Bisbe Manjarrés de Heredia, de 24 juliol

de 1663, publicat dalt dit Boletin, ib. p. 166);— «... nos es estat

representat...' (Decret del meteix Bisbe, de 18 d' agost de
1666, ib. p. 167);— «... per qui es estada deixada... >; (Docum. de

1609, dins Hist. de Poll. T. 11, p. 77).

Montpeller: «... Aquel qu' es passat ara...^ (Opera de
Montpeller, de 1679, publicada dalt Remie des Lang. Rom.
T. III, p. 237).

SiTGLE XVin:

Catalunya: «... es estat proposat...» (Actes del Jurats de

Sta. Coloma de Queralt, 9 setembre, 1705, ap. Segura Hist. de

Sta. C. de Cl., c. lAVii, p. 284);— < ... los es estada llegida...

>

(id. ib.);— «... qui era anat de una part, qui era anat de
altra... > (Registre de desposoris de la parròquia de Pals (Am-
purdà), donant conte d' un fet succeit dia 17 maig, 1706, ap.

Pella y Forgas, Historia del Ampurdan, Barcelona, 1883,

cap. XXXIV, p. 738); — ' ... Des 1' instant que som nat,.. ' (Ribes,

Prior deSt. Miquel de Cuixa de Conflent, Traducció d'Athalie,

manuscrit de Mr. Justi Pepratx, p. 34.)

M.\llorca: «... judico esfterse perdut (un segell d' un Breu)

per incúria...» (Procés deia Cúria Egles. de Mall., de 1710,

sobre privilegis dels sucessors de N' Arnau, de Santacilia).

—

—íNo sent el que sie.'< morta, sinó que ets morta intestada-

(Q. Roca, n. 1' anv 1742, m. I' any 181 3, Piramo ji Tishe, ap.

Bover, Biblioteca de escritorcs />aleares, Palma, 1868. T. II,

p. 277);— «... es estada alguna espia... ' (id. ib p. 278);—«per-

què sola hi som anada... " (id. ib.); — «... per ser e.rits de pena
|

feren un mòs d* alimares: (id. ib.);— c fer fcynes de que .s' era

descuydada ^ (id. ib. p. 277);—'Y com jo seré vengut.. » (J

Togores, n. 1' any 1767, m. I' any 1831, poesia, ap. Bover, Bi-

blioteca, ib. p. 442);— «lo mon s' es restrcf > (id. ib.);— «Jo m'
era determinat...* (S. Oelabcrt. a. Tià de sa Real, Entremès
de AÍOHson Pitja):— ' ...matareu los moltons que s' es mester...>

(id. ib.);— «... ni s' es dit demimt sa trona... > (id. ib.)



— 479 —

SlTüLL XIX V XX:

Catalunya: ... no s' es accentuada...* (P. Nonel!, ^wdZ.
Fon. Ort., p 47);— « .. s' es reservada la y..,» (id. ib. p. 46);— <'... s' es aplicada la lley... » (id. ib. Estudis Gramaticals so-

hre la llengua Catalana, Manresa, 1898, p. 15);— «... la fera

del desert s' es aniansida... > (Verdaguer, Nazaret, p. 4^);— ^Lo
Verb s' es encarnat...^ (id. ib. p. 7);— '•... cap viatger «' hi es

atrevit... y> (id. ib. p. 44);— e... Quant .s' es devetllaf...* (id. ib.

p. 50));— «. . s' es obert lo cel...* (id. Bcthletn, p. 73);

—

^ Se n'

es anat...^ (Del Bosch, Lo segador, p, 48);— '.. lo mestre..

s' es adormit...» (E. Sunyol, Calendari Català de 1899, p. 60);

— c^sempre s' es vist...-» (J. Clapés, Englantines, p. 25);--

&... ne n' es anada per la via... . (Vict. Penya, Almanach Cata-

là de 1899, p. 39); — < Que en guerra «' es alsada\ ja Balaguer. ^

(A. de Quintana, .Jaume lo desditxat);— «... s' es estesa pel

mon...» (Dr. Torres y Bages, Pastoral d' Entrada a la Diòcesi

de Vich, p. 87);— «Ma fi m' es arribada...» (id. ib.);— «també

es vingut Ell...» (Verdaguer, Nazaret, p. 35);— «... les aygues...

zhovú. es nascuda... ' i}à. Sta. Eulària, prefac); — « . . . es bai-

xadeta a posarse en ton front...» (id. Beíhlcm, p. 41);— '<Mon-

tanyes regalades
|

.,. per mi bé ho son estades,^ (id. Canigó,

c. XII, p. 231);—«... Si es estat o no un reducte...» (id. ib. c. viii,

nota i);— «pau eterna s' es jurada...-» (id. id, c. vil);—«La
nit derrera es arribada...» (id. ib. c. ix);— < ... en lo fons de

r abisme ahont .som cayguts... > (Veu de de Catalunya de 1898,

num. 29);— «Me 'n so vingut a Monserrat...» (Moss. Collell,

Pròlech a les Posies d' En Camps y Fabrés);— «1' alegria en

los cors ja es arribada...^ (J. Clapés, Englantines, p. 24);

—

«... Ara meteix se 'n es anada...» (E. Vilanova, Plorant y
rient, p. 121).

Alguer (Sardenya): «... s' era constituida...* (Antoni

Ciuffo, carta sobre '1 Diccionari, sortida dalt aquest Bolleti,

núni. 4);— «.... alguns joves... se son reunits...^ (id. ib.);—«La

pobre criatura s' era feta blanca... > (Carta d' Alguer, dalt la

Renaixensa, 18 agost, 1902);—«S' es gitada als peus d' aquell

home...» (id. ib.);— «íÍ/í' so acostat... a la carrossa...» (id. ib.);

— «... que vostè se sigui entusiasmat...^ (Carta d' Alguer, dalt

La Veu de Catalunya, 19 mars, 1902);— Mos sem (som) units

a ell...» (id. ib.);—-Quant s' es sabut... qu' el monarca es-

panyol s' es divertit... ' (Carta d' Alguer, dalt La Renaixensa,

16 juliol, 1902);—«L' índole del pópul s es guastada..; el sen-



tiinent /?' eg canihiat.., (id. ib.);— ... lo somni dels amants

fores sii/uda. .' (Poesia d' Alguer, de 1869, ap. Milà,' Obras,

T. III, p. 554);— .. s(ria anada a^nr ell... i- (Carta d'Alguer,

dalt La Kenaixcusii. iS d' ago.st, 1902 j;
— «La carrossa e^• par-

tida.. » (id. ib.);— Si pèssima es estada... la dominació...-»

(Carta d' Alguer dalt el meteix diari, 16 juliol. 1902); — «... son

estats reunits sota Is ulls de Carles... El portal <'ra estat cons-

truit... aquest i)ont <^'? estat despullat... (id. ib.);— / ... ahont...

es detallat Carlos W.-» (Carta d' Alguer, dalt La Ven '1" Cifn.

Uintia. 19 mars, 1902);— so estat. ..* (id. ib.)

•Mallorca: *... l'anima .<• es feta viuda... >—(G. Rosselló,

Tenebres);—^^Ahont ets? Perdut me .vo...» (id. ib.);— ... no
.v* f.s- despert...» (M. Aguiló, Recorts de jovenesa, p. 25);— es

bon tractà ja s' es mort... (P. de A. Penya, Sermó de Core-

ma);— «si s' escultó... fos estat un lleó... > (M. Obrador, Faules

íZ* Isop, L' /(jnorancia. num. 36);— «un cas que .«<* es seguit...»

(T. Forteza, Poesies, Palma, 1902, p. 7);— «lo ninet es tornat

home...v (id. ib. p. 12);— «... aont pompós era nat lo clave-

ller...» (id. ib. p. 10), —«un àngel bell qu' es cai/gut...» (id. ib.

p. 39);— «la barca s^ era alluni/ada...^> (M. Costa, Tradicions

y Fantasies, Barcelona, 1903, p. 132);

—

«s' era alsada la morta
del seu llit...» (id. ib. p. 88);— be .s' era ohería la ferida

closa...» (id. ib. p. 87); " ...eren saltats a terra...» (id. ib. p. 173);.

— «quant r estrella del matí /btó arribada...» (id. ib. p. 140);

— «un àngel es passat vuy dematí...» (ib. ib. p. 29);— tuna era

això ese.<tat... . (id. ib. p. 68); — -avuy la llum es morta d' Is-

rael... (J. Guiraud, Poesies, Palma, 1888, p. 15);— «... «' es ex-

tingit V himne...» (G. Alomar, Raqueta, 2." època, n. 291);-^-

«la burgesia es tornada de fora... > (id ib.);— «... son fuyts ja

del tot de la memòria...^ 'Biel de la mel (Alomar), ib. mim.
286);

—

' son fl/wí> cayguent....> (id. ib);— ^Me som desperta-

da... y me soui assustada... y m' hi .som tirada a n-es coll...»

(Llorens mal casadls, ib. num. 288);

—

'<... m' era passetjat

qualque pich...í (El Sen Torneu (J. Ramis), ib. num. 2b6);

—

«... les provisions... a' eren acabades...» 1 Pere Meteu, ib.

num. 276);— «... jo som estat per MCrica...» (Clavell de Moro,
ib.);— «... qui era arribat...* (ib. ib.);— <» ... per tu... es deralla-

da
!
r esplèndida ideal cavalleria» (M. dels S. Oliver, ib. num.

286^;— '... es moneyots falsos eren sortits a sanayades...» (id.

ib. num. 282);— «... ses seves fies... x' eren desmayades...» (La
Roqneta, 2 '^ cpoc, num. 280);— ... el rey... k' es embarcat...»

(id. num. 291);— «... ses belles arts .s' * n son temudes...» (id.
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niim. 280.)— ... frt'n qiiedats enrera... > (irl. niim. 299j;-^«.., un
milcnar que n' hi son ca) irades. ..t> (id. num, 281);— «... no s'• es

apagada s' espira íl' amor...» (B. Harceh» y Kaini.s, Sermó de
Lluch de 1899, p. 14;; «... els (jiii no sou sortits. ..y> (K. Escales,

La Roqueta, 2'' èp. num. 297);— «... sou vengudes per escoltar-

\•os...» (id. ib.);— «.S' es esíesa^e\ mon sa dolentia...» (E. Siireda

y Bimet , Dijous saní)\— «... perquè 's son allunyats de son ca-

mí...» (ead. ih.j; «... es sortit a llum...» (Gazeta de Mallona,
num. 17);— 1^... s hi sou fundades moMcs sociedals...« (id. ib.);

— «... no Jf// <r/'r/^íi/í encara... > (id. ib.);— «.., es ministeri qu'

ara es caygut... (id. ib ).

Per donar a cadascú lo qu* es seu, hem de fer constar que
les dues úniques publicacions catalanes que observen regular-

ment la rctgla de 1' ausiliar ésser son La Roqucta en sa 2*

època y la Gaceta de Mallorca, dues glòries de les Lletres ma-
llorquines, degudes en gran part a sos respectius directors y
colaboradors y amichs nostres D. Gabriel Alomar y Don Mateu
Obrador y Bennísser,

PoKSiA poFUL.^R c.AiAi.ANA, í/' tpoca iucerto:—«Ara ja í* en es

anada...-» {Roniancerillo Cataldn d' Kn Milrí, num. 219. La Pele-

grina , variant II.);— «y ara que'/// íí;// />/ grandet...» (ib. num.
119. Pres y lUòérí); — «ç\u-ànt de volant s^ es vestida...-» (ib.

num. 225. La dama implacable, var. C);—«Ni t' en eis confessa-

da...^ (ib. núm. 17. A' ànima condemnada);— «per monja '//z seré

posada,..-)-) (ib. num. 202. 'Jornada del marit);— «lo foch se n' es

apagat. ..y-) (ib. num. 30. Lo Romeu);— «prop de la mar s' es cria-

da... s'• es vestida de pagesa...» (^ib. num. 83- l-i jove guerrera);
— «al sermó .y' en es anada. ..-f) (ib. num. 12. Magdalena, var.

F);— «5' es tancat dintre una cambra...» (ib. num. 22. Sta. Ag-
nès, var. B);— «perquè t' ets deixada penre...» (ib. num. 79. La
presa de Nissa);— 'ise son cridades les guerres...» (ib. num. 8.

Los segadors, var. II.);—«No hi ha molt que s' es dictada...-»

(ib. num. \2\.Lt Fugitiva, var. A);— «cosa may i' era vista
\

de xichs ni grans...» (ib. num. 126. Vacayna, var. B); — «N' hi

son anats tres frares...» (ib. num. 1 14. La criada de /' hostal,

var. E);— «gent del port entrats hi son...» (ib. num. 79. Presa
de Nissa);— <íc\\xç: ja «' es tornat a vila...» (ib. num. 31. Lo Ro-

meu);— «del rey quvj nat ara...» (ib. num. 8. Los Reys d'' Orient)',

=«vehines, que n' es estat...-» (ib. num. lO. Herodes):— <!~Son

e7«^«/í de 1' Inglaterra...) (ib. num. 41. La Tortoreta);— «a fe

que n^ ets çuedada...>-> (ib. num. lOO. Sortida d^ Agreinu/it);—
«no hi ha gayre qu' es passada. ..«. (ib. num. 124. La Fugitiva,

var. A[);— «Ni ets anat a missa...» (ib. num. 17. D anima con-
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(it'innii<i(i)\— «que nades nt) seran. ..t> (ib. num. i8. A<; Castichy

var. 1)[|);—«^com lo si-garia
|

si encara no es nat...y (ib. niiin.

lO. HerotieSt var. H);— de 1' hora ensa que so nada... Ay si

poria tornar
j
del mon que jo so vinguda... som estada benvol-

guda... > (ib. num. 73. La Mort);— '(.lis estada cosa llarga...» (ib.

num. 98. Lei quintes);—
PoKsiA porL•i.AK M \i.i.oK(ji'iNA. d' ipoca ínceita: vl-'namorada

cruel
I
per mi sempre hu ets estada...* (cans. pop.);—«Comen-

dassions p' el vent
|
moltes t' en hauré enxiades; j sr no te son

arribades. ..tt (id.);— «Sa teua amor m' es entrada
\
fins a sa rel

des cabeys...ï> (id.):— «que no t* hauria deixada
|
fins y-tant fo-

sses estada
\

per I' I-lsglcsia publicada...» (id.); — ««í» te series col-

gada
(
que amb mi no haguesses rallat...» (id.);— «cabans dVíííT-

vosne anada \ la anyoransí^ ja 'm castiga...» (id.);— «Venies a

ccrcarme,
| y jo no vi'- era perduda...^ ('d.); — «Corre vint anys

que soni nat.,
|
y no us 'via presumida; I jo 'm pcns que vos son

nodrida...-» (id.);— «ja es arribat Y wXí'ww dia.,.» (id.);

—

tW es

vengut a n-cs sentit...» (id.);— «y un altre j' en es servit. ..^ ('clOi

— <íFosses vengut com tenia
|
devuyt anys fins en dcnou...» (id.);

—com a mi 'm voran mudar
|

s' amor ja 'j serà perduda. ..^ (id.);

—— «però mes m' estimaria
|

qui 1' ha enviat, /í;.y 7•engiit...y>' (id.);

—«com n' es venguda la fi
|
no mos som casats plegats...» (id.);

—«com vé que 'í son òarayats
\
y tornen rallar plegats

|
11a-

vò se volen més bé...» (id.);— «Si dius que som vengut vespre
|

1' amo n' es quj 'm fa mentir.» (id.).

l•Lns sembla que ja n' hi haur.l prou de cites d' autors y mo-
numents de la nostra llengua per pro\'ar que dins la nostra sin-

tacsis hi ha 1' us de 1' ausiliar ésser per los verbs reflecsius y els

intransitius que mes amunt hem anomenats.
Dues advertències hem de fer abans de deixar aquest cap de

fil: I." Que entre tots els monuments de la nostra llengua del

sitgle XVI ensí, els de la poesia popular son els qui infringeixen

manco la retgia de 1' ausiliar ésser
^
justament perquè son es qui

no 's troben tant dins 1' influència castellana. 2." Així com els

monuments del sitgle XVI enlld son ben clares les \•egades que
no observen la retgia d<; que tractam, els monuments d' aqueix

sitgle cns5 hi falten sovint: lo qual s' esplica perfectament

per lo qu' hem dit, per 1' influència castellana, que s' inici.1 llavò

y aní sempre creixent y creixent y csmortint dins els nostres

escriptors y de rccatxada dins el pol)lc 1' instint de la nostra

llengua y la seua propiedat gramatical, fins arribar a 1' eslrem
d'observaria només com no s' en temien, sense fcrho aposta.

Per això els monuments del sitgle XVI ensí, infringint, com



- 4í^3 -

mes va mes, la retgla dels auxiliars, però observantla amb més
o manco frecuència segons la fortor o la fluixedat de la castella-

nisació que patien, son una prova patent, incontrastable de que
la retgla ec/istia y eczisteix, y de qu'el nostre instint idiomíitich

1' ha mantenguda sempre y no hi ha hagut medi ni forscs per es-

vehirla ni desllapissarla del català. De manera que la diferència

que se observa entre 'Is monuments d' alld dessà 'i sitgle XVI,
que observen casi sempre la retgla de 1' ausiliar ésser, y els

cl' aquell sitgle ensí que comenscn a infringiria sovint y acaben

per no observaria casi may, se deu esclusivament a 1' influència

castellana.

Ara tenen la paraula 'Is qui declamen tan fort y amb raó

contra aqueixa influència y a favor de la autonomia del catalí.

Els qui s' esgargamellen amb tals declamacions y seguesquen

aferrats com a pegellides a la sintacsis castellana y divorciats de
la catalana sobre aquest punt y els altres qu' anam a veure,

cauen en la més gran de les inconsecuències, y queden desar-

mats devant llurs inimichs els centralistes, que s' en poren riure

de mala manera.

B. CONCORDANSA DEL PARTICIPI AMB LO TERME D' ACCIÓ.

Es això un altre punt de discrepància completa entre la sin-

tacsis catalana y la castellana.

Ja 's sab que les llengües romàniques formaren lo que diuen

els temps composts {pretèrit indefinit, anterior y plusciiamperfet,

futur perfet y condicional perfet) amb I' ausiliar haver o tenir

(dels llatins habeo y tenere) y el participi passiu del verb que 's

conjuga, fora aquells verbs qu' hem vist que prengueren 1' ausi-

liar ésser. Aquesta manera de formar temps ja 's coneixia dins el

llatí. Cícero avoltes deya: habeo perspectum, habeo cognitum, satis

dictnm habeo, en Uoch de perspexi, cognovi, satis dixi (Diez,

Gramm. T. 11, Conjiig. actif. p. 197). Dins el llatí popular suc-

ceïa lo meteix. Du Cange cita, entre altres, aqueixa espressió:

postquam eam sponsatam habuit, en lloch de postqnam eam spon-

SAViT. De manera que les espressions he vist nn amich, hagué

tocat un llibre, son la traducció literal de habeo visum unum ami-

cuM, hahuit TAC'iuM unum librum. Y per lo tant, si amich y lli-

bre passava del singular a n-el plural, havia de dir en llatí: habeo

visos duos AMicos, h.ibuit TACTOS duos LiBROS, això es, he vists

dos AMiCHs, hagué tocats dos i.luíres. V si, en lloch d' ésser

noms masculins, eren femenins, deyen en llatí: Jiabeo visam unain

AM1CAM, habeo visas dnas amkas; habeo clausam unam portam,



habeo CLAUSAS duas portas, això es; he vista una amiga, he vis-

tes dues AMir.uEs; he tancaua una porta, he tancades dues i'hk-

TES. De manera que origin.lriament els participis de tals temps

composts p-T forsa havien de concordar amb lo terme d' acció:

això demanava la jjram.'ttic.i y la llógica, y per lo meteix totes

les llengües neollatines adoptaren tot d' una tal concordansa.

l*erò a poch poch s' an.1 alterant la cosa perquè el participi se

considerava com a mes adherit a 1' aHsiliar, formant tot una

cosa amb ell, que no amb lo terme d' acció, y al cap d' alguns

sitgles, tlevers el XIV, quedarca dix-idides les neollatines en nos

boldrons sobre aquest particular: "') el castellà, el portuguès y el

valach, que feren invariable '1 participi, no concordantlo may
amb q\ terme d'•acciò: v. gr. he gomprado un libro\ he vendido viis

libros\ he esckito una obra; he escrito ynnchis obras (Dic/, ib.

T. IIÍ, Prop. simp/, c. ix, §. 3, p. 271 et s.);—^
) y la llengua

d oc, c\ francès y 1' italià, que mantengueren y mantenen dita

concordansa amb el terme d' acció, si bé amb algunes divergèn-

cies.

¥A francès té establerta la concordansa si '1 participi va de-

rrera '1 terme d' acció; y, si va devant, el deixa invariable, com
en castellí (/' ai rkçu ta lettre; ta lettre je ne /' ai pas reçue);

però fins a n-el sitgle XIV el feya concordar devegades, val-

dement ands devant. X'^etaqui un parell d' eczemples; «... puis

que le roy Phelippe eut i'rue et kavie la contessk í/' Au-
giers et maintenue par dessus sa loiale épouse...» [Grandes
Chroniques, édit de Paulin Paris, F. II, p. 249, ap. Darras, His-

toire Generale de /' Eglise. Pa-'is, 1875-88, 44 toms en 4'"i.

T. XXIV. p. 17);

—

tSeignors, je ai vkues vos i.kirks...» (Ville-

1 lardouin, cronista dePs. XIII, Conquesle de Constantinoplc, §. 12);

— o-... et nous autres qui estions entoiir li, qui aí'ions ow-s sofi

MESSES (misses)...» (Joinville, cronista del s. XIII, Histoire de

Saint Loiiis, §. 31); — « .. avons ei arrieres escriptes partie de

BONES I'ARDLKS...» (i(l. ib. v!?. 36).

L' italià mantén la concordansji del participi amb el terme

d"" acció si aqueix va devant, y, si va derrera, tant concordà amb
ell el participi com no hi concorda (Diez, ib.)

La llengua d' oc seguí en ses diferents branques casi la mc-
teixa lley que 1' itali.1.

Concretantnos a n-el catal.1, formulam així la següent:

Retgla: Kl participi en los temps composts concorda en

üENRE V NOMHRE AMB LO TERME D^'ACCUJ, tant SÍ va devant aquest,

com si 7•a derrera, }' encura que ^l svcvEscx iswiwHMWMEST un
ENUNiTiu. Rczemples: •''

) de participi devant: he tancada una
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porta\ has urkrpks dues cases; ^> ) clc participi deirera. la taula

qu' has VISTA, es vieua\ de llibres no ;/' ha i)i;v i^; '^
) de participi

seguit <-/' un infinitiu: he i'kia kkr una crtda.

(Juant el participi va elevant cl terme d' acció, no hi concor-

da devegades; y se compren perquè un no va a pensar sempre

amb el terme d'• acció.

Aquesta es la Rctgla qne segueixen els nostres monuments

escrits desd' els primers sitgles de la llengua, amb algunes es-

cepcions, filles en part de la distracció o poca cura dels qui escri-

vien. Dcsde '1 sitgle XVI aqueixes escepcions comensen a sovi-

netjar, y aumentcn a n-el sitgle XVH y XV^IlI, y pitjoren a n-el

XIX, tot de resultes de 1' infucncia castellana.

Y se nota que la falta de concordansa se generalisa y casi

desapareix quant el participi va devant; però se mantén prou si'l

participi va derrera.

Vetaquí una mostra de les proves que tenim preparades so-

bre aquesta Retola. Les presentam escalonant les cites dels mo-

numents per sitgles y aboldronantles per regions, posant primer

la concordansa del participi derrera, llavò devant, y llavò segtiit

inmediatament d'• un infinitiu. '
•"

SlïGLE X.

Participi derrera: «... si penedenza 'n pren,
|
dis que 1'

«

presa. ..-D {Poema de Boeci, v. 13, 14, ap. Bartsch, Chresí. col. l).

Sitgle xi:

Participi derrera: «... ai oreezas faytas...i> {Confessió, ap.

Bartsch, ib. col. 19);— «... pecaz
|
<\w' ai faiz o. diz e cosiratz...f>

(id. ib.);— «...e \?i parau'a qu' avet auvida...'i> (Sermó de la Ce-

lta, ib. col. iij.

Participi devant: «... Andreas fratrer meus aura recobrada

ipsa abatia...» (Docum. de 1050, del Comtat de Besalú, ap. Re-

vue des Langues Romanes , T. III, p. 275);— «... E cum ac presa

X-A toala...'i> {Sermó de la Gena, ap. Bartsch, Chrest. co\. ?»)\
—

«... vos ai lavaz los pes (peus) ...» (id. ib.);— «... cum ac rccenbu-

da la bucella, eissit s' en sempre...» (id. ib. col. lO).

SiTGI.E XII.

Participi dkrrera: «...ja'l jorn que V aja i'iza...-^ {Bernart

de Ventadorn, ap. B.irtsch, Ckrest. col. 5 1); — «... s' al prim

queus aic enqueza...t> (Guillem de Cabestany, ap, eund. col. J2)\
— «... cu /' ai ben coneguda. ..« (Guiraut de Borneil, ib. col. 97).
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Participi devant: «... aii jurada lor vida...-» ('Docum. de
1 1 12, de 1' arxiu del Vescomtat de r^oix, ap. Hist. Gen. de Lan-
giiedoc^ r. \', col. 837);—«Arnaldz Bernard et Rayniond sos Ç\-

\\w% an jurada al Ve/comte... lor vida...y> iJocum. de 1 112, de

Carcasona, ap. Milà, ObraSy T. I\', p. II4);— «... e W ai f^erdiitz

niains dons...^ (Guillem de Cabestany, ap. liarlsch, ib. col. 71).

SlltlI.E XIII.

Catalunya:—Participi dkrrera: <!.Deus.. la \ ostra amor... ha
tant ajustada. ..D (Rey En Jaume I, Crònica^ c. 1 46);— «... los

ft'j'ts Despanya los he vists. ..^ (id. ib.); — «... les dides que fey-
tes hauien...» (id. ib. c. 174);— «... nos les hauein bé deffendu-
des...y> (id. ib. c. 172);— «... \:\. paraula així com la hauiem pen-
sada. ..y! (id. ib. c. 170);— «Un' autra n' ^ noirida

\
tan gen...»

(.'\madeu des-Kscàs, ap. Milíí, Irovad. p. 448^;— «... las qu' ie'-

ai mente)igudes...i> (id. ib. p. 449);

—

f-%7\\Q)^ç. l•auretz servida...*

(id. ib. p. 442);— «en les quals aura sal mesa...-» (Docum.de
129S, del Rosselló, ap. Rev. des Lang. Rom. T. V, p. lOl);

—

«... \:í part que presa hauran. ..>> (id. ib. p. 98);—«Te membra la

pobresa
\

que suferta hauràs. ..•>-> (Serverí de Girona, ap. Mil.1,

Trovad. p. 387).
PARiiciri ukvant: «... deu ben aver czgardada et reconegu-

da la parladura de Lemosin...» (Ramon Vidal de Besalú, Racós
de trobar, edic. Guessard, p. 85);— «...non puesc ges aver auci-

das totas las paraulas del mon...» (id. ib. p. 86j;— «... hauia dats

.c. milia sous...'» (Rey lín Jaume I, Cròn. c. IÓ5);— «... haurien

passada aquesta vida...i> (id. ib. pref.);— «aqucl dia que preses

hauria aquels diners...» (Docum. de 1296, del Rosselló, ap. Rev.

des Lang. Rom. 'V. \\ p. 92).

Pauticii'i seguit u' un infinitiu; «... ncgun homo... aja...

feytzs pausar peixes per vendre...» (Docum. de 1 298, del Rosse-

lló, ib. p. loij;

Mallorca:—Participi dkrrera: «... \:\ honor que Deu li ha

dada...•t> (Bt. Ramon Lull, Libre de Cavaylcria, edic. d' Jui

M. Aguiló, fol. vi);— «... la gràcia e la mercè que Deus m' ha

feta (id. ib.);— «... la vostra comjianya qui m' ha deshonrada,

car m' \\i\n jaquida sola... l•L per cpial raysó m' han donchs c.xo-

bHdada...•s> (id. Obras Rimadas, edic. d' Kn G. Rosselló, p. 136);
— «... tant fort mi hns trabci'lada per la pauca amor...» (id. ib.);

l'ARricipi uEVANi':— «... e qui m' ha donada tanta de pressu-

ra..." (id. ib.);— «...et ac entesa la regla. ..y (id. Libre del Orde
de Cav. fol. vi);—;:... ("on hom ac aiustada l.i pus nohja his-
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tia...» (i(l. il). fol. vil);— «... un gran rey... hac manades corts...'

(i(l. ili.'prolech);— «Cant... \\i\c dites m\ucs,\.cs paraules, ..« (id. Del
(ïentil, pròlcch)",—«Cant lo sabi liac provades c sií^uificades al

gentil Il's rahons..."' (id. ih. 11. I, arhr. 3**
, p. 42); — «...Deu... íh;a

donada a home memòria. ..y> (id. ib. II. lli, a. xiv, p. 229);— ...I'

home c[ui haurà feyta injuria o tort...» (id. il). II. IV, a. i.x, p.

267);—x... en Vidal de margeno na feta demanda. ..y> (l)(jciim.

de 1300, de 1' arxiu munic. de Pollensa, ap. M. Kotger, Historia

de Pollensa, T. I, p. 13);— «... Blanquerna hac pausada la con-

sera (coixí) de jus lo matalàs...» (Bt. Ramon Lull, Ijlanqtierna,

ap. Pere Vidal, Histoire de la ville de Ferpignan, p. 235;.

Altrks regions de i.a nostra llengua:—Particiim dekrera:
— «... vostra venguda

|
nos ('h)a nos\.r^ joia creguda... vos çisi ce-

11a qu'ai encobida...» (Romans de Janjfre, ap. Hruce W'hyte, Hist.

des Lang. Rom. 'Y. II, p. 343);— «... mon romans ni mos dits

car non los ay escrits...'» (R. Ferrant, provcnsal, íip. Milà, Ohras,

T. IV, p. 120).

Participi devant:— «... el rei d' Aragón 1' avia faita si laida

felonia ..» (Biografia d' Kn Bertran de Born, ap. Alila, Trovad.
P. II, a. 4, nota 13);—«E quant hagueren vista la visió c sabu-

da Y esplanada. ..y> (R. Ferrand, Legenda de St. Honorat, ^\>.

Bruce Whyte, ib. p. 508);

—

*••• com ells haguesscn sercada la

selva...» (id. ib. p. 411);— «... hagués pervertida tota \7\ terra.,.»

(id. ib. p. 406); —«...avia dichds grans lauzors...» (Matfre Ar-
mengau, ap. Bartsch. Chrest. col. 315);—

Participi seguit inmrdiatament d' un infinitiu: ... la il

2Lgnés faita far... ^ (Biografia d'En Bertran de Born, ap. Milà,

ib.);-

SlTOLE XIV.

Catalunya:—Participi derrera:— «... les dites Francheses,

llibertats e bons usos havem jurades...» (Docum. del rey En
Pere IV, any 1 368, ap. A. Moll, Ordinacions del regne de Ma-
llorca, p. 147);— «... el monge e lermitd que '1 prior... havia tra-

meses a Tolosa...» (Letra del rey En Joan I a la reyna, ap. Ver-
daguer, Sta. Eulària, p. 64);=«... les li havia fetes tan belles e

tan bones...» (Fr. .PVancesch 'Eximenis, Lo Crestid, 11. I, ap. Dr.

Torres y Bages, La Tradició Catalana, p. 467);— «... les dons

naturals que hauia de Deu reebuts...» (id. ib.).

Participi devant: - «... et havets destruïts la ciutat et els

lochs de nostre feu...« (En Pere IV a n-l•Ln Jaume III de Mallor-

ca, Col•lecció Diplomàtica d' En Bofarull, T. XXX, p. 276;:

—
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«...Havem romeses plenament nostres vens...-» (Docum. de 1384,
dat a Monts6. ap. ,M. Rotgcr, Historia de Polleusa, T. I, Ap-
pend. p. I XVIII);— <.... lo molt all... en Pere (ivj liaja tramesa nua
letra...-!» (úl. ib.);— «... ha hauda prou fehra...^ (Lctra d' l•ln

Joan I a la leyna, ap. Verdaguer, Sta. liulalia^ p. 64);— «... ha-

vem ubcrtes \ç% Ictres... (id. ib.);--v... nos hauem fets alguns
dnptcs... (id. ib.):— «... qui havia dites alcunes deshonestes e

leges /'<ï/vi/^/r5...; por çò com \\\\\'\^ robada \.\x\:í torra. ..i> (Ma-
nual de Novells ArdltSy any 1390, T. 1, p. 8;; — «... han fetes

obres \ irtuoses...» (Fr. Hximcnis, ap. Dr. l'orres y Bages, Tra-
dició Catalana, p. 479);— «... Deu ha í^/v/tv/rtí/íz la nostra //í»//-

ifua...-» (id. íh. p. 490).

Participi si-f.L'rr inmi•iuai amim i> ln imimiil:—<)•... hauran

fets enjonrar... els carrers...^' (Lletra del rey lín Juan la la rey-

na, ap. Verdaguer, ib. p. 63);— «... h.ivemli /<?/« donar raui-

bra...* (id. ib. p. 64);— «... Tots los cinch senys ha Deus volguts

rrear...•s> (Troba d'un manuscrit català, del s. XIV^, de la Biblio-

theqne Royale, num. 7699, ap. Hruce W'iiytc, llist. des Lang.
Rom. T. 11, p. 445).

Valencià.—Participi dkrreka:— t... per alcunes visions que
jueus... havien bandes.,'» (Carta dels Jurats de València de 1391,
ap. Villmucva, yia/'e Literario, T. I, p. 183);— «... /<r (//m/(cris-

mera) ans de dinar aventla lexada buida... Com lay avien

mesa en aquell instant...» (id. ib. p. 182);— «... tots mos secrets

I

hagué'ls retrets. ..-^-i (J, Roig, Libre de les dones, edic. de Barce-

lona, 1865, 11. I, p. 37);— «... el qui los ha tals adobats,... que '/j

haveu així trets de compds. .-» (Moss. Jordi de St. Jordi, Debat
entre 'Is ulls ctc. p. 5).

Participi dkvaxt; «... qu' han mudades
\

forges al or...»

(J. Roig, ib. p. 8);— «.\\^chsc jugades
\
les joyes sues» (id. ib. p.

17);

—

desconeguda
\
haguí la casa^ (id. ib. p. 14);— «... auia de-

xada del tot vuida la crismcra nova...» (Carta dels Jurats de Va-
lencià, de 1391, ap. Villanueva, ib. p. 181;— «... auien apartades

estorades erismares velles de estany.,.» (id. ib).

Mallorca:— Participi derrüra: «... aquelles provisions que
'ns han aparegudes...^ (Carta de 1362 dels Jurats de Mallorca,

ap. Quadrado, íslas Baleares, p. 617);— «... lo qual nos hauia

acpiella (ballesta) prestada...» (Docum. de 1359, de 1' antiga

universidat (municipi) de Mallorca, ap. Boietin de la Arqueolò-

gica Luliana (Palma), 'V. VII, p. 89); — «... males albergínies e en
mal punt les havien menjades.. .y> (Docum. de 1328, de 1' arxiu

de 1' Audiència de Mallorca, dalt el meteix Boled/i, T. IV, p.

34);— «... que los dits jueus /í?í (deutes) han alongats...» (Doc.
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de 1346, de la Cúria de la (jovcrn. del Regne de Mall. ib. T. \'IIÍ,

p. 39), — «... les cose< fjue comprades han...» ClJo:. de 1392, ib. T.

VÍI, p. 394).

P.\RTiciPi DKV.vNi: «... lian comprades d\tres coses., .d (Doc, de

1392, de la Cúria de la Gov. del Regne de Mallorca, ap. Bo/, dí
la Arq. L•iil. V. VII, p. 394);— «... tothom.., qui hage tretes al-

cunes robes. ..y^ (Üocum. de 1385, ib. T. IX. p. 121);— «... hagen
alle^adfS ra/ioiis...'» (l)oc. de 1 392, ib. T. \'II. p. 394; -«... lo

senyor Rey haic a nas tramesa letre sua...» (Doc. de 1346, de la

Cur. de la Gov, del R. de Mall. ib. T. \^11I, p. 39);— «... nos ha

ffeta fe de la compra...» (Doc. de 1347, ib. p. 40);— «... h^i com-

prades tres cast's... (Docum. de 1 392, de la Cúria de la Gov. del

R. de Mall. ib. T. VII, p. 394).

P.\RÏICIP1 SEGUIT INMF.DIATAMENT D' UN INFINITIU: «... pcrÇÒ HO
h]7i. poguda levar (la sisa) en lo dit any...» (id. ib.);— «... navem
feta liiirar carta pública...» (Carta d' En Jaume III de Mallorca

a n-lín l^ere IV d'Aragó, ap. \lo{inu\\, Col•lecció Diplomàtica,

T. XXX, p. 293)•

Altres regions de i..\ nostr.-v llengua: —Participi devant: —
«...home mut fonch escobat, quar avie raubats verrols...-» (In-

ventari del' arxiu de la comuna clausura de Montpeller, any

1377, ap. Revue des Lang. Rom. T. III, p. I54);— «...quar avia

traspassada la dicha paHssada...y> (id. ib. p. 166); —«...nos...

avem reseuputs (rebuts) X- s. (sous)...» (Docum. de 1374, tl'

Alais, ap. Rev. des Lang. Rom. T. IV, p. 403);—
Participi derrera: « ..los quals (sous) nos aviam legats en son

ílernicr testament...» (id. ib.);

Sitgle XV.

Catalunya: -Participi derrera:— «...aquella glòria que ell

h:\via. perduda,.. y> (Moss. G. Serra, Gènesi d' Escriptura, p. 5);—

•

^...\ç:^ objeccions Q^wç^ m!'\\2LS, fetes ..-í) (B. Metge, Lo Sompni,\\.

IW); —«.... Xes, paraules ç\nc dites ha..» (Marsili, Crònica, II. II,

c vni);— K<...les quals los antichs havien apellades Balears...»

(id. ib, c. I);— «...aytal yla,.. la qual Deus... ha establida e ordo-

nada..,y> (id. ib. c. 11):

—

«...per gràcia de Deu les hivia 2cnsufs...•i>

{Manual de Novells Ardits, IW, p. 162, 7 juliol de 1409);

—

«...una galea que Moss. Torrelles... havia armada...» (id. ib.)

Participi devant: «...haja dictats libres... Li hagué celebrades

sollcmpnes exequies...» (Bernat Matge, Sompni, II. W)\— «... si

hauia ;«í;r/í alcuns /zí>;//í'j•..,» {Recull d' Eximplis, p. 4\— «...si

havia cremada alcuna sgleya...^ (id. ib.);— «...Vos haja donada la
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yla tle M illorca ..» (Marsili, Crònica, 11. II, c. vi);— «...li havien

comanada paraula ilc respondre...» (id. ib.); —«...per haver après

suhJHí^ada l• A/rira...* (Mo.ss. B. Boades, Fcyts d' armes de Ca-

ialunya, c. II);— «...e havia hagu(s de grans/t^/j...» (id. ib. c. ui);

— «...havia destruïda la lur ciutat...^ (id. ib. p. 9);

—

«.Vus crema-

des ma\'eu (ni' haveu) bruines...-» (Canso de Perpiny.1, de la 1*

initat del XV, ap. P. Vidal, Hist. de la villc de Perp. p. 360); -

€... lo senyor Rey na demanats los embaxadors...-» (Docum. de

1452, del Sindich de Barcelona, ap. Bol. de la Arqu. Lul. i". IX,

p. 279);— «...Deu li havia donada corporal bellesa.. .i> (^Curial

e

Guelfa, 11. I, c. I);— «.. si hauran rebudes tanles quantitats...-»

{Man de Nov. Ardits, T. 111, p. lòo, any 1499);

—

Participi seguit immediatament d' un infinitiu:— «...hagues-

sen feyta rebellar gran partida de la terra...» (Moss. Boades, ib.

c. II); —<!... .nois hagueren /»í;.yr«/j ben senyorejar. ..y^ (id. ib. p. 6).

Valencià: —Participi ukrrera:— « ..la getit que lay 1' han

scarnida...-» (Moss. Febrer, ap. Milí, obras, 'V. III, Poetes Lyri-

ques catalans, p. 470); —«...Aquell que ame nom ha morta. ..-s)

{Tirant lo blanch, T. III, cap. cxcviii);— «...la bellea qne fortuna

ma (m' ha) comanada..,-» (id. ib. cap. cxciv);— «...fins part haja

elegida,. .i> (Ausies March, Cant. II);— fins un vent /' hxjequida...*

(id. ib.);— «... per fer singulars dones
\
fetes n' ha assats molts

sabies...» (id. Cants d' amor, XI);— «als que no us hauran vista
\

res no hi valdrà...» (id. ib.).

Participi devant: — «...natura (h)a mesa
\

gentils Jaisós

(gentil faisó).,.» (Moss. Febrer, Si^n lo mon fos, ao. Mil.1, Obras,

T. III, Poet. lyr. cat. p. 467); - «...Satanàs fals hauia bastida
\

cella ' caysó (ocasió)...» (id. ib. p. 470); —< ...après c]ue hagué po-

sats \o% gats, anasscn de la cambra...» (Tirant, T. III, cap. ccv);

— «...puix la donzella me ha rompuda la /<?...» (id. c. 194);—
9...,iç\\x\\\i\ posats allí aquells mals de gats?...-» (id. c. 205);—
«pensí... no li hagués /í'/íZ alguna /^/ríZ ..» (id. ib. cap. ccLXVii):

—Mos ulls d' açò \\:\nfeta la buc^ada...-» (Ausias March, Cants,

IV).

Participi seguit inmediatamknp n' u\ ivkinitiu: «:...l.i clau

quem hi feta donar...-» (id. ib.}.

Mallorca:— Participi derrera:— «...c aquells estatuts e or-

dinacions... hajen presentades... V. aquelles ha regoncgudes, c

e.vaminades e vistes. ..>> (Docum. de 1413, ap. .Moll, Ordinacions

del regne de Mallorques, p. 2);— «e si alcuncs proves haurà //(Z-

des...•»{Doc\.\m. de 1439, ib. p. 53);— «...los dits quatre ;«£7rí?í qu'

han amenats...-» (Docum. de 1417, de la Cort Reyal de Pollensa,

ap. Bol. de la Arqu. Lul. T. VII, p. 392-93); —«...altres... armes
havien preses ho furtades. ..-i' (id. ib.).
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Parïichm devant:— «...hajan/i?/j certs estattits...* (Docum.
de 14 1 3, ap. Moll, Ordiu del R. de Mall. p. 2}\ — <!.... \\^n feta ins-

/ajicia c requc^tA...» (Docum. de 1433, ib. p. 123J;— «...hajan

ordonats entre ells los rap ifois... i] Àhr. l'.xtraord. de I404-1405

de la Cur. de la Ciox'. del R. de Mall. ap. Bol. de la Arqu. Lul.

X . VII, p. 408);— <í...\\A\\(in... furtada uua barca. ..v (iJocum. de

141 7 de la Cort Reyal de Pollensa, ib. p. 392);— «...havien... tren-

cada la tencadiu-a...-!) Hd. ib.);— ^...\\:\n fetes... cascú moltes ofer-

tes e proinetenses...-» (Deterni. del (iran y Gen. C'onccll del'

Univ. de Mall , 8 abril de 1478, ib. p. 423); — «...haviam ofertes...

XXVI botiS de vi...» (Arxiu Gen. Hist. de Mall. Lletres viissives

de 481-82, p. 416); —

Srr(;i,K xvi.

CArAi-UNYA:

—

Participi derrera:— «...totes les coses que ell

havia creades. ..d (Tomich, Crònica, c. I);— «...com losWx hac me-
sos. ..>> (id. ib.);—•«.. los havien ajustats en dita sala...» (Actes

dels Jurats de Sta. Coloma de Queralt, de 1 57 1, ap, Moss. Segu-

ra, ///V/. <'/<? 5"/í?. rí?/í?;;/rt í/<? (Jwí'r. c. XXXV, p. 145);— «•••y ves

quina elecció havie feta...)'' (id. ib.);— «...la divina magestat...

victorià havia donada. ..y> {Man. de A^ov. Ard. T . V, p. 138, any

1573);— «...don Joan... /'ha tornada dison rey...» (id. ib.);— «...lo

rey.., /' \\:ív'\:\ presa (la ciutat de Tunis)...» (id. ib.).

Participi devant: «...havent ja aparellats... los obrers... los

//íí^-Z/i- condecents...» {Manual de Nov. Ard. T. V. p. 137, any

1572);

—

«...havent fetes altres disohtcions...^ (id. ib. p. 141, any

1573);— «...los fossers... hagen tenguda una bàrbara pratiga...-»

(id. ib. p. 142); — «...don Joan... haxia presa la cmtat...i> (id. ib.

p. 145); «...e com lo P^mperador hagué hoyda la Reyna...-»

(Tomic, Crònica, c. xxu);— «. . hauer acabades \es coses. ..^ (id.

ib. c. I); — «... hagués rtbiides les letres...i> (id. ib. c. xxv); — «...e

haguessen cremats los hermitat^es e morts los vii hermitatts...-»

(id. ib. c. xxii);— «...ha closes... les corts de Monçó...» (Martí de

luarra, de 1 534, Epis. Histories e Conquestes);— «...hauem posa-

des algunes vigílies...-» (id. ib. p. vi).

Participi seguit d' un infinitiu «...hagué acabada de con-

quistar la terra. ,.y> (Tomic, ib. c. xxv);— «...la dita roba no \ï2í-

gnessen poguda presentar. ..« {Libre de consolat dels fets marí-

tims, c. 252);— «...lay havien viste metre. ..S) (id. c. 257).

Valencià:—Participi derrera: «...lo coronista queus a ^nfe-

llonits...-^ (Moss. Gaçull, Brama dels llauradors, p. 5)-

Alguer de Sardenya: Participi derrera: «.. la qual victorià

haventla conseguda de mans de... Deu...» (Relació de 1' dtach
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dels francesos a Alguer l'any 1412, ap. Milí, Oòras, T. III. p.

549'; — «••• per haverla lliuradií en tal dia...» (id. ib.);— «...la

b.j/itít'ra haveu (itivatia-» {Cobles sobre '1 meteix rt/^/t-//, ib,);

—

^França^ França haucn cr'iiiatia...•s> (id. ib.).

Partkmpi dkvant: «...los enimichs havien entrada \a terra...

(Relació de 1' atach dels francesos contra Alguer ut su/>ra ib.);

— ^...h:\vcni\\ fetes gràcies. ..•!> (id. ib.);

—

t. Escalada /<i aucu sens

falla» {Cobles soi)rc'l mcteix atach dels fanccsos, ib.);

—

^defensa-

dl nos han li terra...» (id. ib.);— «y tolta, li han la testa...)' (id.

ib.).

M.m.lorca:—Participi dkkrkra; «...los quals (orgues) ha do-

nats al spital..» (Docum. de l 5 18, ap. Bol. de la Arqu. Lul. T. V'II,

p. 423); — «Al qui milloria haurà obtinguda...-» (A. iMassot, Car-

tell úc 1592, ap. Bover, Bibliot. de Escr. Dal. T. I, p. 4/5);

—

«...gran tnercè m' han feta. ..-i) (id. ib. p. 476); — «...qui millor obre

haur."! compilada. .»fid. ib.);— «... per no Usiuevles proposades lle-

gítimcs...» {No7•cs Ordin. de l• Audiència de Mall. de 157^» íip-

AIdII. Ordin. del R. de Mall.., p. 199);— '(....negligència... no he

u$Hda...i> (I)ocum. de 1572, ap. M. Rotger, llist. de Foll.

1. II. append. p. c.xli);— «...quants privilegis han concedits los

rcys...9 (Determ. de 1' Univers, de Mallorca, 1573, ap- Bol. de la

Arq. Lul. T. VII, p. 311.)

Participi uiívanf: «...la part... haur.l obtinguda sentencia. ..-i

(IVov. Ord. de l' Aud. de Mall. ib. p. 186); — «...haveu fets

molts llibres...^ (A. Massot, ib. p. 477);— «...he aportada la lite

e causa...-» (Docum. de 1572, del plet de les monges del Puig de
Pollcnsa, ap. M. Rotger, Hist de Foll. T. II, append. p. clxi);—
«...la congregació... Wav'kx gravades les monges. ..y> (id. ib.p. cxlii);

— «...hiuia dada altra sentencia...» (id. ib );— «...lo cardinal... se

auia tirada la causa. ..-» (il. ib. p. cxliii); —«...Antoni Company...
ha seguida la Germania...» {Informacions sobre la Germania a

.Mallorca, num. 79^)! — «...ell... li \va\\i\ Jicada la visarma j)cr k)

cors...» (ib. num. 744)-— *«••>' quant hagueren ofegats los set

demandats. ..t> (ib. num. 747.).

SlTdl.K XVII.

Catalunya: —Participi dkrrkra: 1... resolució que... dit con-
sell... \\^\;\z. presa...-» {Llibre de Consells de Sta. Coloma do Que-
rolt, 1653, ap. Segura, Hist. de Sta. Colofua de Quer. c. xxv,

p. lO.S);— «...|)Oca cortesia que los frares... havien tinguda. ..-->

{ALinual de Nov. Ard. V. IX, anys 1609-1619, p. 2);— «... per la

gran correspondència que ab ell havien tinguda... í> (id. ib. p. 22)\
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— «...la merci- que sa Sria. llima, los havia o/erta. ..•-> (id. ib.

p. 32).

Participi umvant: «...lo comanador... havia feta quexa...-»

{j'Jtbre (fe Consells de Sta. Coloma tle (Jucralt, 13 agost, 1653,
ap. Segura, ib., p. lO/j;— «.. los frares han cantada una missa ..»

id. ib. p. 108;— «... hauien visía y lltgida diia tnfortnaciò...*

(Man. de Nov. Ard. T, IX, p. 26, any 1610);— «...los Conce-
Uers .. havent rebuda... una caria...» (id. ib. ]). 20);— «...en ha-
ver tocada dita hora ..>•> (id. ib. p. 22)\— «...après de haver /<?-

tes... les... pro/essons...y> (Docum. de 1624, ap. Segura, ib. p. 2 ió).

Participi seguit d'inkinitiu: «...la qual tapia dits consellers...

havian /<?/rt! derrocar...-» (XJanual de Nov. Ard. I". IX, p. 6, any
IÓ09).

Mallorca:—Participi dkkrkka: «...los gr:ms treballs que li

havian ocasionats. ..^y (Dr. G. Mesquida, Vida dJ Sor Anna Ma-
ria del SS. Sagr. anys 1690-92, c. xi, n. JC>\\

— v....les havia ^/m-
nades y posades en el camí...» (id. ib. n. 81);— ^i...la havian ob-

servada molts...» (id. ib. n. 86);— «.../« qual jo he composta...^

(codicil del Dr. Binimelis, historiador de JMallorca, 22 juny, l6l2,

ap. Bol. de la Arqu. Lul. T. VII. p. 1 15).

Participi devant: «...en que ha tinguda sempre particular

devoció. ..•>> (Dr. G. Mesquida, ib. n. 83); —«los Jurats ...confessen

haver rebuts aquells ('llibres^...» (Ltbr. Extraord. dels Jurats.,

anys 1648-50, ap. Bol. de la Arqu. Lul. T. V^ll, p. 1 18;;— «...aprcs

de haver donada pau...y> (i^ocuni. de 1609, ap. -M. Rotger, Hist.

de Poll. T. II. p. //);
— «... y haxent rebuda... diligent informa-

ció.. .•!> (id. ib.);— «... \\7s. portada una letra...y> (Arxiu Munic, de
Sta. Margalida, Libr. d' ajunt. de IÓ37-1654, ap. M. Rotger,

Ntiestra Seiiora de la Salud del pueblo de Maria, ^. 22);— «...les

presents proveïdes \\^\ç.m.,..^ (Docum. de 1612, ap. Qunà. Hist.

de Poll. T. lï, p. 78); «...gerque no se ha tengnda plena noti-

cia...» (Docum, de 1609, ib. p. ']'/').

SiTGLE XVIII.

Catalunva: Participi derrera: «...mon Fill me ha elegida...-»

{Exercici del christià, per lo Rt. Josepli Ullastre, estampat a

ca 'n Joan Dorca, de Vich, p. 2^)7, Goigs de Nostra Senyora del

Roser); - «...més que tots la he sentida...» (id. ib.);— «...ells la

ha.n /?indad i...» (id. ib. p. 236); — «...;//í' han adolorida. ..>•- (id.

ib. p. 238); - «

Participi devant: «..havent (els Tur.its) rebuda una carta.. »

(Actes del co sell de Sta. Coloma de Queralt, 9 setembre de

1705, ap. Segura, Hist. de Sta. Col. de Quer. c. lxvii, p. 284); —
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Mallorca: Particiím derrkra: «...de les ofenses que haveu
comeses...-» {Ritua/e Alnyoriecnse, cà'\c. àe. 1725, p. 90); — «...las

úcxnO.s cosas \ZiS \\A criadas...-» (id. cdic. de 1 747, Declar. del

Cret/o, p. 17); — «...es menester hr»v•erA//>;vj>vz...» (id. Declar dels

Maii. de la Igl. p. 27); «... per no \\:\\c.i•los coneguts...' (id.

Jh'clar. dels sel Sagr. p. 30);— «...las misses qu' hauríin /)7^rt-

des...^ {OrdtnacíO/ts del Bisbe de Mallorca, l'V. Ant. do la l'orti-

11a, per l'csglèsia de Sóller, 3 octubre de 1704, ap.J. Rull.in, //is-

toria de Sóller, Palma, 1875-7Ó, T. II, apcnd. 17, p. 888); - «...las

obras pias hauran dexades {Edicte del líisbe de Mallorca, de

1754, ib. apcnd. 21, p,92l); —i.. ..carta m' heu/ir/í/...» (I. Togorcs,

poesia, ap. Bo\'er, Biòl. de Escr. Bal, T. II, p. 442);— «...qualque

punxa heus ha afícada.../» (G, Roca, Piramo y Tisbc, ap. eund.

ib. p. 278);— «...liís cuyners per aguiar los bastants no he trobats;

tots los convents he cercats...^ (S. (ielabcrt, a. Tia de sa Real,

de Manacor, Mosson Pitja, ap. Contarelles d' En jfordi des Re-
co, l'alma, 1885, Ses Maíanses, p. 43).

Participi DKVANr: «...ha criadas totes les coses. ..t> (Rit. Ma-
yor. edic. de 1747, Declar. del Credo, p. 17); — «... el qui lia lle-

vada Va fama a son pròxim...» fid. Declar. dels deu Man. p. 23);

— «...y han obteza la llicencia...-» (Edicte del Bisbe de Mall. de

1754, n. 39. ap. Rullín, ib. T. II, p. 928);— «hajen (algunes per-

sones) ^//íz;v/rt/j alguns dissiiptes ..» (Kd'ictc del Trib. de 1' In-

cjuisició, de I735i 'ip- RuUan, ib. p. 964);— «...o que hagen dego-

llats animals...^ (id. ib.); — que hajen menjada carn ..i> (id. ib.);

— «...iiajen fets alguns ritus..,» (id. ib. p. 966); — «...si liaguessen

guardats los diz'enres,..^) fid. ib);— «... h^vcm pre.••a n/formació. .-d

(Actes del Consell de Sóller, de Mallorca, 8 de setembre de 1 723,

ap. Rullíín, ib. T. I, c. xv. § 7, p. 668);— «...fins hajen tornada
i\'\i:\ cantidat...-» (Actes del Consell de Sóller, 3 gener de 1717,
a]i. Rullan, ib. T. II, Secc. Relig. c. I. §. iv, p. 241);— «...qui us

ha llevada la vostra estimada V!da...y> (G. Roca, Piramo y Tisbe,

ap. Bover, Bibl. de Escr. Bal. T. II, p. 278).

SmjLK xi.x V XX,

Catalunya.—Parricipi df.rrkra: «. .després que '1 sol Ics ha

besades...-» (J. Rubió y Ors, Lo Gayter del Llobregat, edic. po-

ligl. B.ircelona, 1888-1902, T. II, Trova, p. 38);— «... taU///.VíT
j

me la has robada.,.-» (id. ib. La Rival de les flors, p. 152); «I.a

corona..
\
no me la han donada pas.» (V'ictor Balaguer, Les

cinch diades d'amor);— «...lluytant me /* he guanyada...» (id. ib,);

—«La Pati ia...
\
que... haveu salvada...^

(
\loss. Col'cll, Lo so-

matent);— «...la llengua qn' hem salvatia...* (id. Discurs dels

Jochs l•lorals de Lleyda, 1 899);—«...nostra hidustria...
\
V han



— 495 -

ferida...-» (Franccsch Mateu, Pobre Patriaw— «...ningú les ha
arrencades...!) (id. La Patriay,— «...ens /'• ha donada Dl.ii...»

(id. \h.);—^...les h^ preses en sos brassos...» fMoss. Vcrdaj^uer,

Dietari d' iin pelegrí, p. 94);

—

'(....fortalesa
\

que... lo sarrahí no
ha presa...» (id. Canigó, p. 60);—«...be massa /' has desclosa

\
ta

dni)tia...y> (id. ib. p. 52);—«...tes cordes he trencades ..» (id. Ca-
ntat, p. 16);—«...la nit (Jesús) \\.\. passada...» (id. Nazaret, p. 55);— «...la corona... que vos han texida...^ (id. Sta Eulària, Pref.);

«...una rosa que Ms meus (llabis) han desclosa.. .y> (id. Bethlem,

P- 39);— «...la carrera... haverla exercida...-» (R. N. Comes, Al-
manarh Català de 1900, p. 19);— «... y /' ha encisada un monar-
ca...» (Camps y Fabrés, Los tres snspirs de /' harpa);—«...al

mitj del cor /' ha jietjada...-» (id. ib.)— «...la llengua li han
arrancada...^ (id. ib.);—«...la resposta que li han feta...y> (Ver-

daguer y Callis, Ven de Catalunya, any VIU, p. 374);— «...el

que /' ha vista de dia...» (J. Massó y Torrents, Croquis Pire-
nencs, p. 8);— «...alguna lley ortogràfica... l'hc adoptada...-» (P.J.

Nonell, Anal. Morfol. p. vu);— «... /t'í haurien escrites. ..y^ (Estu-

dis Gramaticals, p. 18);— «... dels escrits, que 'ns han trame-
sos...^ (Anal. Fon. Ort., p. 44):— «... tota la nit 1' he cridada. ..y»

(J. Maragall, Catalonia. 2.'' èpoc, num. l);— «... les monjes...

/' havien soterrada...-» (id. ib.);— «... la hi he contada...^ (Del

Bosch, Lo Segador, p. 67);— «habent/^-y ja donada. ..y> (A. Bul-

bena, Racon^t^ p. 14);

—

<.<.Madastra 'ns han donada...^ (A. de

Quintana, Jaume lo desditxat);— «... poesies que havia tretes...»

(}. Delpont, Le yoiirnal, fascicle 33, Perpinyà 1899);— «... les

faules qu' havia triades...» (id. ib.);— «... lo cor ab que /' ha esti-

mada...» (C. Viada y Lluch, Calendari Català de 1898, p. 167);— «... ne ha vistes tantes.. » (Moss. G. Soler, Missatger del S. C.

de J. any VII, p. 203);— ;<... la gràcia als qui 1' han perduda...»

(Moss. Rigualt, Lo droot català, p. 331;— «... í'/'/'ízí/í'j, que 'ns

hem /'^r/zV/é'j ab els caixistes...» (Moss. Grandia, Gram. Eúm.
Pròlech);— «... fins ara no les havem vistes...» (Milà, Obras,

r, III, Antic/is Poetes Cat. p. 163);— ;<... los documents... los ha-

vem presos de Torres Amat» (id. ib. p. 155 '" nota).

Participi devant: «... En Jaume... ha trobada la llibertat...»

(A. de Quintana, yaume lo desditxat);^ í .. lo Pastoret qu' ha

perduda 1' ovella...» (Moss. Vcrddigwev, Betl/iem, p. 48);—
«... L' Infant ha desclosos

\
sos ulls.,.y> (id. ib. p. 81): — «... li ha

presa la viida...^ (id. ib. p. 54);— «... Deus vos ha ^/íTí/^i madona
Sta. Euliria...» (id. Sta. Eulària, Pref.J;— ;<... n' ha\'ia escrites

les darreres estrofes. ..-^ (id. ib.);— ïjNo \itfeta amb vos contra

Almanzor la guerra...^ (id. Canigó, cant I);— «... los hagués con-
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cedida la inmortixUditt... (id. Dietari d' un pelegrí
^ p, 98I;

—

€ D* algun alijjot de niar
|
rehiida hdur.'x /a/conada... 4(id. Mon-

serraf, p. 25); — *... ha a/>resa
|
delscrafi... \.i sabiesa...^ (id. Ca-

leiidari Català de iSi^ç, p. 48);— «... he llegides y seguidament
saòoref'ades... Ics Coutarelles...^ {]. Pepratx, carta de 30 de mars
de 188Ó1;— «Si t' han presa la corona...* (Fr. Mateu, Poesies,

p. 229);— «... /í/ ha distribuïda en diferents membres...» (Dr. To-

rres y HagiS, Pastoral </' Entrada a la diòcesi de Viclj, p. TS)',

— «... hem a(\o[>tada la segona manera...» (P. J. Noneli, Estudis

Graniatials, ji. l8y;— «... sols ha serrades y reproduïdes... ab fi-

dclidat Ks if/ipressio/is...y> (Marian Vwyraú^, Rccorts ac la derre-

sa carlinada, dalt A'í Veu de Catalunya, any VIU, p. 376);

—

«... heu descuhertes y pregonades les riqueses...'» (Joan Poblet,

A I' Orfeó Català);— «... he/t'A/ I' esposició...y> (Moss. (ïrandia.

Gram. Eíini. Pròlech); «... he cercades ralions ineludibles. ..^>

(id. ib.); — «... \\e preferies les doctrines a tot...» (id. ib.).

Participi seguit d'u.v infinitiu: «... Donchs jo l'he vista nài-

xer. ..i> (Moss. Verdaguer, Canigó, cant vi.).

Valencià. —Participi dkrrkra: Posam aquí frases que recu-

llírem dins l.;s diferents regions del rcync de València durant les

escursions filològiques que hi férem: «... la 6Vzí/j 1' han renua (ve-

nada)...» (Hilx);— «... /' ha vista ell...» (Santa Pola);— «... líls ha

fetes. ..^ (Novelda);— «... /' han robà (robada)...» (Monóvar);—
'... no /' han duta (duyta)...» (liiar);— «... Jo /' he cumplida...-»

(Xixona); — «... me s' ha oliiilade...-» (Alacant);— «... /' han posà

(posada) y /' han pagà (pagada)...» (Verger);— «1/ ha deixà

(deixada) en terra...» (Oliva);— «... no /' ha vista.. .y> (.Mcoy);

—

Jo no /' ha sentida...» (Xíítiva); —«Se /* ha presa per Patrona...»

(Coccntayna):— «No les hin vistes. ..'i' (Benifallim);— «... una

baca /' ha treta...)) (València); —«La mare.'' L• ha vista...» (Si-

mat do Valldigna);— «L' esplicació que li hay feta...-» (Vila-

rrcal);— «... les han usaes (usades)...» (Castelló de la Piana);

—

«... /' ha llegida...» (Alcaid de Xisbert);— «... m^ germana, ^M'has

vista.^..-» (Morella);— «... no /' havien rellevada...y> (Calaccyl).

Participi den \\i:

Mm.i.orca:—Participi derrera: «... Ouant temps fa que no
/' he vista. ..^ (iM. Aguiló, Recorfs de jovenesa, p. 43);— «Si amb
los ulls /' haguessen vista, \ tots l'haurien adorada...* (id. ib. p.

II); — «... (juines mans... l'h-AU ferida r..-» (G. Fortcza, A la Ver-

ge, ap. Flors de Mall. p. 242); — «... galtarda eus he vista...» (V.
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Tcnya, Anyoransa, ib. p. 252);— '<...qiii /'hagués vista. ..%

(T. Aguiló, El 2^ d'Oítíibre/\h. ^. 282);— «...tres llansades he

ri•l)U(lcs...•» (i(l. ib. p, 290);— €...entí•rboli(it•s les lian...> (P. d'A. Pe-

nya, Lo palau encantat, ib. p. 374); — «...com si /' hagués duyta

ja...» (id. Una fulla seca, ap. liover, Bibl. de Jíscr. Hal. T. II, p.

92);— «la vida n'han recobrada...^ (R. Picó, Canamunts y Cana-
valls, ap. l'iors de Mallorca, p. 39S);— «...alguns la vista han
alsada...» (id. ib. p. 402);— «...la mortalla te nMian />/</...» (id.

Suspirs, ib. p. 444);— «...y /'he cridada ab mes llàgrimes...;.

(G. Rosselló, La Torre del misteri, ib. p. 50);— «los qui s her-

niosura han vista...-» (id. Lo castell de í armonia, ib. p. 10); —
«...la sort que /'ha tocada i^ (M. Obrador, La mal casada, ib. p.

578);— «/' haguessen /íWíYï^/a monja» (id. ib.);— «/'he vista lla-

vors...» (Jaume Sanxo, Anyoransa, ib. p. 640);— «...aquell que...

/'haurà escoltada... y> (M. V. Amer, Calendari Català de 1899,

p. 72);— «May /'havia trobada tan alegre...» (G. Maura, Aygo-

forts, p. 33);— <(... tempestats... qu'havia lletgidas... a ses novel-

les.. » (id. ib.); — «... per molta que n'hagués tenguda...y> (id. ib.);

«...la Seu qu'hem contrafeta...^ (T. Forteza, Poesies, p. 44);

—

«.../' he estimada en esta vida...» (B. Ferrà, Comèdies y Poesies,

p. 42);— «...a mi us han encavmiades...-» (id. ib. p. 24);— ;...les

comèdies... les he escrites... y> (id. ib. Pròl.);— «...ja ;//' heu senti-

da...» (Moss. Costa y Llobera, Tradicions y Fantasies, p. 45);—
«...la maravella qu' han vista. ..>-> (id. ib. p. 39);— «...les ales t'han

fermades...-» (Moss. J. Guiraud, Poesies, p. 23);— «...sa calma

qu' havia. perduda...» (M. dels S. Oliver, La Roqueta, 2.^ època,

n. 282); — «...mil pintures... qu' han vistas...» (G. Alomar, ib.

n. 291); —«.../'havia se?itida...» (El sen Tomeu, ib. n. 286);

—

«s' enamorat 1' ha empanada...-» (Fel de la terra, ib);— «el gim-

nasta /'ha seguida...-» (Calabruix, ib. n. 290); — «...després d'ha-

v&xlos pejisats y repensats...» (Tinoca. ib.);— «...el sol V ha pansi-

da...» (Joan de Passatemps, ib. n. 289); — «...les paraules qu' he

preses per tema...» (Bonav. Barceló, sermó de Lluch de 1899,

p. 7);— «...de totes ses ilusions... cap n'hi ha haguda...» (Ramon
Obrador, Alma?iach del Pagès Mallorquí de 1900, p. 87);—
<s....dismÍ7iuciò també n'havia esperimentada Artà...» (Mossèn

M. Gayà, Mallorca, T. I, p. 472);— «el sol ja les ha copadcs...»

(M.^ A.a Salvà, L Estiu); — «Lo deu Vulcà de 1' ànima fent presa

1
l'havia transportada a son desterro...» (J. LI. Estelrich, Carta

a n-En M. Costa); — «...Xn que la bella
|
natura ab art de místich

has entesa... (id. ib.).

Participi DEVANT: «y li ha feta feredat...» (T. Aguiló,

Eombra, ap. Flors de Mallorca, p. 316);— «...ha perduda Hhiy•
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Iorques...-» (P. tic A. Penya, Lo palau cyicavtat, ib. p. 374);— «Jo

t'he traçada la rw.» (R. Picó, Suspirs, ib. p. 454); -«...he vista

\?i plor...-» (Jaume Sanxo, A)iyora7isa. ib. p. 640); -«..no atura

que... ja hagués vista .sa sogra...* (G Maura, Aygoforts. p. 35);

— t...los arbre.s ja han treta fulla...* (M.-"* A.» Salvà, Bones bes-

fes);— «...ab son espòs ha perduda la vida...* (T. Forteza, /W-
sies. p. 51);— «les flors. . han esparçida 1 per tot sacra llavor...»

(id. ib. p. 75);— «prest haguú/eta desastrosa via...-/- (Moss. Costa

y Llobera, Tradie. y Faíit. p. 86);

—

«la verge... qu'ha deselosa la

voluntat dWmai...* (id. ib. p. 177);— «...ma pensa ha l'ista I ...la

eouquista...» (Moss. J. Guiraud, Poesies, p. 3);— «...he sentida sa

primera tremolor...* (G. Alomar, La Koqueta, 2.» època, n. 291);

— «...heu l'ista 5 aygo que cau.. » (F. Escales, ib. n. 297);— « ..no

han tastada sa poesia...* (id. ib.):— «..no han beguda sa claror

del sol...» (id. ib.);

—

«...no tenia temps d'haver enealentida '^a

cadira...^ (Ximbomba. ib. n. 276);— «...vos \\^\.\ feta sa fortu-

na. ..y* (Tinoca, ib. n. 282);— «...N' Andreva hagués tenguda sa

criatura...* (Fel de la terra, ib. n. 286);— «sa canturia. . havia

morta sa cançó...* (Rafel, ib.); -«...ja has trasformada
\
la terra

en paradís» (Jaume Pomar, ib.); — «...m'havia /íVíz ^/v/f/í?...» (El

sen Tomeu, ib.);— «...després d'haver ejisaborits es torrons...*

(La Roqueta, 2.^ èp. n. 301); - «...s' hi havia cremades ses ce-

yes. .» (id. n. 299);— «. .ha sentida sa besada de Judes...» (id. ib.);

— «...havien suspeses ses funcions...» (id. n. 288); — «...hem ne-

cessitats quatre doblés...* (Mallorca Dotninical. n. 31, any III);

— «sense haver tenguda resposta...'» (Moss. M. Gayà, Mallorca.

T. I, p. 472);— «^qui no ha vistes ses sàtires ridícules...» (La

Gazcta de Mallorca, n. 18); — «S'Ajuntanient... ha enviades se^r,

quatre v(\\\ pessetes... •>•> (id ib );
- «els hortolans han apresa mane-

ra de feries nexe...» (id. ib );

—

«...de presumit iju' es estat
j

pareix

qu' ha duyta bufanda.» (L'amo Antoni Vicens Santandreu de

so'n Garbeta (Manacor), Mort, Judici, hifern y Glòria).

Participi skguit d'un infinitiu: «...penyora
|

que... han

feta obrar..,* (Moss. J. Guiraud, Poesies, p. 9); — «...carta... que

ja vcí\\av\a donada a llegir...-» (Carta d'un c(jlaborador del dic-

cionari, de Menorca);

—

POKSIA POPULAR, Ij' ÈPOCA INCERTA:

Catalunya: - Participi dkrrera: «. que jo ja /' hi /m/í'-

7iada...-» (Romancerillo CatalàJi, n. 20. L.a intercessió de Ma-
ria);— « ..a la glòria V ha pujada...* (ib. var. H.);— <may que les

'guessm deixades...* (ib. n. 10 1. Sortida de Montblanc/iJ; -

€...que jo perduts eh havia...» (ib. n. 36. Lo Pastoret, var. H.); —
«...com /'hauran guafiyada...* (ib. n. 78. Lo Comte Arnau);—
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«solament no /'he tocada... y> (id, ib.); -«...males paraules qu'he
(///iS» (kl. ib.);— «De ta)ites que ni Vern /í•/í'.v...» (ib. n. 30 í.o

Romeu); —«les obres cjue Deu t" ha dades* (ib. n 20. Interccss. de
Maria); —x-quina se Ten h^ pensada... i> (ib. n. 125 Aí; Marxant);
— <íl^\r^feta una romereta...» (ib. n. 219. La Pelegrina).

ParticiI'I DEVANT: «..si \\disj\itn vistos parrots...-» (Roma?i-

cerillo Catalàn, n. 1 27. Vacayna); —«Que s' han donada V amor...T>

(ib. n. 218. La Dama d'Aragó, var. A
|

);—«.. Capella que 'n

diu la missa
|
n'ha perduda la llissó...» (id ib); —«Que so gua-

nyada ho)ira y fama...-» (ib. n. 124. La Fugitiva, var. A
|

);— «y
s'han venuda V hisenda... i> (ib. n. 115. I^raJícisco, var. E);

—

«...n'han cremada una iglesia^-> (ib. n. 81 Los Segadors); —«]a.

n'han morta la primera...^ (id. ib.); — «N'ha aixecada galant

guerra...» (id. ib. var. E);— «...ya n(i) ha escrita una carta. ..^

(ib. n. 258. L' Lnfa)ita seduida); -«Y ha parada campanya. ..^^

(ib. n. 95. Resposta de Girona); -«n'han parada gran botiga*

(ib. n. 36. Zí» Pastoret, var B); —
Mallorca:— Participi derrf:ra: — «Ja diràs a mos parents

I

que mos pares ///'han casada'» (canso popular);— «Sa panada
es que importa

|

qu' heu feta p'es cantadors» (id.); —«que, si no
/'heu beneida noitros menam s'escolà» (id.);— «sinó que senti-

ràs dir:
i
tal jova n' han soterrada» (id );— «si dius que no m'has

volguda,
I

jo diré que no dius ver...» (id.);— «corre vint anys que
som nat,

|
y no us 'via prcsomida

\
...pronte us hauria cuida...»

(id.);---«y jo amb la meteixa roba
|
//'he refuats de millors...»

(id.);— «Jo no /'haguera deixada...» (id.); — «com la vaig voler

cullir
I

/íí'm varen haver robada...» (id.);— «comandassions p'es

vent
I

moltes te n'hauré enviades...» (id.);— «Ja vos hi han arri-

bada; ' tot arriba a tenir fi» (id.);— «Tant m'es possible mudar

I

l'íz/z/í»/' qu'amb ella \\q posada...» (id.);— «Tanta alegria m'has
dada.

\

Juan com éts arribat , » (id.); —«S'estimat vos ha deixa-

da,
I

joveneta, y no duys dol?
|
Solament tench el consol I qu'

altra no s'en ha mirada » (id.); -Vida mía, jo no sé
|

qui us ha

mal aconseyada...» (id.).

PARTIcn'I DEVANT: «Perduda, l'haurem perduda
\

]cl carta

del navegar» (Canso popular); — «si no n'heu /etes panades co-

ques ni flavons ni pa...» (id.); - «. .per amor ha acabada
\
sa vida,

per a morir > (id.); — «Enamorat som estat, ' però n'he girada

fuya» (id.);— «Ja n'he ajïnada veleta |
de llaüt de pescador.. »

(id ); - «El Rey n' ha fetes fer crides
\

que crides n'ha fetes fer»

(id.); - «no hi ha cap persona aguda
| (\\\ \vac\z. feta nosa may»

(id).; - «Euveya, jqu'esperonetges?
|

^O \.'\\2i\\ tocada ?>-d. pellr...»

(id.);—«No m' has vista sa cabrida. \ estelada, morro blanch?...»
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(id.);— «...lo primer que li demdn:
|
;has tcuguda sa /^ii^otar (id.

Cansons populars Mallorquiucs rccullidis per Antoni M.^ Pcüa,

Palma, 1896);— «...tu m has robada í> amor,
\ y la dus dins sa

butxacaií (id. ib.);— ^'.Bartomeu. Bartomeuet,
|
jquc m'has causa-

da úcpina...T> y\d. ib.); —t Diuen qu' han d'haver nicnjada
\
una

cortcra de sal
|

per sebre-se's natural...» (id. ib.);

—

«...peique ha

molt que no ha vista
\
la vila de Lluchmajor» (id. ib.);— <..,si

fosses venj^ut dejorn,
|
no hauries trobada fosca* (id, ib.);— l•Ie

tcnguda mala sort \ enj^uany amb so festetjar...» (id. ib ).

ücsprés d'aqueix enfilall de cites, que'ns es sortit una mica

Uargarut, però que era necessari per deixar la cosa ben clavetet-

jada, ens cal afegirhi unes quantes d'observacions:

I.'"! Així com del sitgle XV[ enllà no son gayre les vegades

que'ls nostres monuments literaris falten a la rctgia de la concor-

dansa del participi, d'aqueix sitgle ensa hi falten mes sovint, y
com més va, mes, degut a l'influencia castellana.

2.'"^ Les faltes de tal concordansa del sitgle .\VI enllà casi

sempre son quant cl participi va devant el tcrnic d'acció. Desde'l

sitgle XVI va desapareixent la concordansa en tal cas, fins que a

nel sitgle XVIII y XIX se pert casi de tot especialment dms els

escrits de totes les regions de la llengua, fora'ls escrits mallor-

quins, que la conservaven qualque mica.

3.''» La concordansa del participi quant aquest va derrera'l

tcrinc d' acció, això es, quant el tcrnic d\icció s'anomena primer,

es la qu'ha resistides més les sobatudes del castcllcnisnic. la

que s'es conservada més, la que surt amb certa regularidat, fins-

y-tot dins els escrits del sitgle XVIII y XIX, escepció feta dels va-

lencians, que resulten acastcllanadissinis. comensant p'els del

Kat-Penat. Y lo bo es que'l poble de les diferents regions valen-

cianes, desde Elx fins a Ulldecona, conserva qualque poch aquei-

xa concordansa com tengucrem ocasió de veure en les escursions

filològiques que hi hem fetes, y com se veu per les frases que re-

treym més amunt, que hi replegàrem.
4.•i Dins tot Catalunya el poble conserva casi sempre aquei-

xa concordansa, maldement els escriptors catalanistes l'infringes-

quen amb dolorosa frecuència. Y succeeix una cosa ben curiosa,

qu'hem tcnguda ben sovint avinentesa d'observar: cjue'ls escrip-

tors, com parlen, quant no's recorden de la gramàtica... castella-

na, quant se deixen dur de l'instint de la llengua, observen aquei-

xa concordansa. Tenim recullides frases de la boca meteixa dels

primers escriptors catalanistes, que proven això cjue deym.

5.* A n-el Rosselló observen aqueixa concordansa, perquè

l'influència francesa tjue j)ateixen, no li es contrària; c<3m també
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l'observen a Alguer per la ineteixa raó, perquè l'influència italia-

na l'afavoreix'.

6.a A Mallorca se conserva tal concordansa, sobre tot dins

la pagesia, casi com a n-el sitgle XV. Per ai.xò'ls escriptors ma-
llorquins, entre tots els del Renaixament, son el 5 qui infringeixen

manco la retgla. Les dues revistes Im Raqueta. (2.-' època) y La
Gazcta de Mallorca l'observen puntualíssimament, tant si'l par-

ticipi va derrera'l tcnne íV acció com si li va devant Es això una
altra glòria de les Lletres mallorquines.

7.^ La concordansa del participi devant el tenne cT acció, se

troba avuy d' aqueixa manera:

A Catalunya: les poblacions mes allunyades de l' influencia

castellana, l'observen qualque poch, y els escriptors del Renaixa-

ment l'observen manco. N'es una escepció gloriosa 1' inmortal

Moss. Jacinto Verdaguer.

A Valencià: s' hi pot donar per perduda tal concordarsa,

tant dins el poble com entre 'Is escriptors. jEs tan feresta la cas-

tella)iisació qu'alla pateixen!

A Alguer: s' hi observa amb prou regularidat, si hem de

judicar per les cartes y articles que'ns envien els entusiastes que
hi tenim.

A LES Balears: es allà ont s'es conservada millor aquesta

concordansa, sobre tot a Mallorca. No hi tenim cap dubte que
dins la pagesia no s' hi observava gayre més a n-el sitgle XV.

Menorca y Ivissa se ressenten una miconeva més de l' influencia

castellana.

8.'^ P^n resum: l'influència castellana'ns ha pogut fer y ens

ha fet desde'l sitgle XVI molt de mal per aqueix vent de la con-

cordansa del participi, però no la nos ha poguda prendre. Ens hi

ha fets esqueixos; la nos ha tisoretjada y esfilegassada qualque

mica; però no es estada capaç de despuUarnosne. La coeczistèn-

cia de les trasgressions de la retgla y de la seua observansa a

totes les regions, proven W-czistcncia, més ben dit, la subsistèn-

cia de tal retgla, y que està en la nostra mà restabliria a son pri-

níitiu vigor. Si, està en la mà dels escriptors catalanistes y sobre

tot de la nostra Prensa emancipar la llengua nostra de l'esclavatge

d'influencia castellana que en part pateix respecte d'aqueix

punt. Si'ls nostres escriptors y la nostra prensa volen; si ells se

determinen d'observar d' avuy endevant aqueixa retgla, que
constitueix una part importantíssima de l'autonomia de la llen-

gua catalana, \' cumpleixen feelment tal determinació, dins un

parell d'anys per tot Catalunya quedarà refermada la tradició

dels nostres clàssichs, quedarà restablida la nostra sintacsis y
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treta defora la vcrinada forasterenca que'ns deshonra y botxinet-

ja 1' aiii^usta niagestat de la nostra llengua estimadíssima, posada

a n-el mon j)er reynar y no per envilirse y rossegarse baix de

cap esclavatjíe. l•jis porien tirar fanch y qualque cosa mes per la

cara si de totes les autonomies que reclamam, no conseguíem fer

efectiva ni la de la llengua, que dependeix exclusivament de

nosaltres.

C. Kn català l'acüsatiu, terme directe d'acció, no
VA RETGIT DE LA PREPOSICIÓ A:

Aquí hi ha una altra discrepància entre'l català y el castellà.

Kl llatí fa ac]ueys acusatius sense preposició, tant si's tracta de

persones com de coses: v. gr. vidco An TONlUM; vidco CANKM; vi-

dco PETRAM. La llengua d'oc, el francès y l'italià han seguida la

meteixa retgla: — Fr/ç- ANTONI, t'íví.'• EL CA, í-íV;^ LA PEDRA;yV
vois Antoine, je vois la CHIEN, je vois la pierre; -io vedo An-
TONIO. vido IL CANE, vedo LA PIETRA. El castellà s'es separat de

la tradició llatina, arribant a establir que si l'acüsatiu es una per-

sona, personificació o nom propi, va retgit de la preposició a, y
si no es res d'això, va sense; y així diu: Vío a Antojüo. visito A
Cadiz. quicro ver A Roma, el noiidire rige AL verbo: - veo EL /^e-

rro. veo LA f^iedra. (Vid. Grani, de la R. Acad. Si;//, c. III,

p 225). Donchs bé, el català s'es mantengut prou feel a la tradició

llatina com el francès y l'italià respecte d'aquest punt. Kl nostre

gramàtich del sitgle XIII, Huch Faidit, dins son Donatz Proensals

(edic. de Guessard, p. 4), ja feu constar l'eczistència d'aqueixa

retgla: «Lo nominatius se conois per LO, si cum: LO reis es ven-

,í^níc. Genitius per DE, si cum: aquestc destriers es DEL rei. Da-

tius per A, si cum: nie?ia lo dcsírier AL rei. Acusatius per LO, si

cum: eu vei LO rei armat. E no se pot conoisser ni triar l' acusa-

tius del nominatius si non per so quel nominatius singulars, (]iian

es masculis, vol s en la fi, e li antre cas noi volen; el nominatius

plural noi vol, e tuit li altre cas lo volen el plural.» (Veyau lo que

diguérem més amunt, c. VII, § 8, p. 327-36, sobre la nostra anti-

ga deelinació). Aquesta retgla observen ordinàriament els nostres

monuments primitius y els clàssichs. Aix') no vol dir que no hi

faltin qualque volta, sens dubte per defogir la confusió de l'acü-

satiu amb lo nominatiu, resultat de la pèrdua que sufrírem devers

el sitgle XIII de la nostra primitiva deelinació El castellà pateix

la meteixa confusió respecte dels noms que no son de persones,

propis o de personificacions, que tampoch no's distingeixen del

nominatiu en ésser termes d' aeeió: y posant la preposició .\ a

n-aquells, en resulta sovint una confusió del datiu amb 1 acusatiu:
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V. gr. Htx sido forr.oso dcjar AL cncmií^o C7i rr/irnrs AL conde;

Kíconiicndc V. a uii sobrino AL Director. \1 Acudi tnia lisf^anYola

confessa (ib.) aqueixa confusicS, demanant: «Quién es aquí el dado
en relienes?.. ;Quién es el recomendado?». Ademés això de po-

sar preposició a si es nom de persona o propi, y, si son altres

noms, jfora i)reposició! - pora ésser tan enj^inyós com se vulla,

però ni es llò^ich ni té cap fonament gramatical. Aqu'.-ix espe-

dient del castellà no espedeix res: si atura confusions [)cr un
vent, en fa brollar per un altn: vent. Això fa que siga molt més
preferible mantcnirse feels a la tradició llatina, y no posar la pre-

posició A a l'acusatiu.

Amb l'influencia castellana que comensa a entrarnos a n-el

sitgle XVI, especialment dins els escrits, varen anar creixent les

trasgressions de la regla per motiu de que 'Is escriptors arribaren

a creure que lo correcte era acomodarse tot lo possible a la gra-

màtica castellana; y com aquesta mana posar a a n-els acusatius

segons hem vist, n' hi posaven, y bona nit.

Vetaqui com se troben les diferents regions catalanes respec-

te d aqueix punt:

Catalunya: Els escriptors, quant no's recorden de la gra-

màtica castellana, quant se dei-xen dur de l'instint de la llengua,

no hi posen a a l'acusatiu. Fora d'aqueys casos n'hi solen posar.

El poble a voltes n' hi posa y a voltes no.

Rosselló: no n' hi solen posar escriptors ni poble perquè

alia es la francesa 1 influencia que senten, y el francès no n'hi

posa.

Valencià: com la castellanisació hi es més fonda, .son ben
clares les voltes qu"* escriptors ni poble observen la retgla de no

posar la preposició a a l'acusatiu.

B.VLEARS: es allà ont .s'observa millor, sobre tot a Mallorca,

aqueixa retgla. A Mallorca parlant familiarment no hi faltam

may, ni 'Is més acastellanats. Una cosa hi ha que notar: Ma-
llorca establí fa temps la norma de posar la preposició a, tant

si es nom de persona com de cosa inanimada, sempre y tan

sols quant, per donar més forsa a l'espressió, després de posar

el pronom personal, espressam el meteix nom. Posarem un pa-

rell d'eczemples: — y^z avisaràs En JüAN que no fassa AIXÒ:—
Ja a avisaràs A ;^EN JUAN que no IIU fassa A N-AIXò;

—

Creu

TON PARE, ívr;/ TA isWW.'^, y aniràs bè: — CreuUò K TON PARE,

creida A TA M.A.RE y ajiiràs bé;—Manate'71 la criada:—MeiiaL•^.-

te'n A LA CRIADA.

Ara posarem aquí algunes cites de diferents monuments de la

nostra llengua que proven tol lo qu'acabam de dir:
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Sitolf: X.

«...Teiric... No iredi't (creguiM ilcn (Deu) lo nostre crealor...»

(Poema (/> lioeci, v. 46);

—

«Iídcví ret lama deu de cel lo rei lo grani... v>

(id. V. 74);—«Moll forl blasmava l'oecis sos nmigs...» (id. v l:i8).

Snc.LK \i.

«...cum agué-s nmal los sús (seus) qui oren el niun (inun)...» (Str-

mó de la Ciiia, ap. Bartsch, .CA/rs/. col. 7);— «chi recrp mi (qui) eu
Iranietrai, me recep, e chi me recep, rarp irllui chi me tramès...»

(id. ib. col. 1>);—«Kva cn-el (cregué) serpent...» lOrudú n Maria, ib.

col. 17);

—

«preja (prega) per nos
|

/o (ton) /// lo gloriós...» (id. ib.);

—«Adam no creet Deu...» (id. ib. col. 1'.)).

SiTOM-: XII.

«...tu roiiosc cal (aquell) qui bem di...» (En Guillem IX de Poi-

liers, Ben voill que sapckon li pliizor, ap. Bartsch, ib. col. 27);

—

"...e conosc celni quém ri...» (id. ib.);—«s'eu (si jo) ma bona dampna
(dona) íi»t ..» (id. ib. Fnrai r/ianzimeta nova, col 28);—«Kossinhol ..

m'iras ma itomnu inzer...» (En Pere d'.Vlvernya, ib. col. 23);—«ans
pnçun dru lo filh santa Maria ..» (Guirautde Borneil, ib. col. 98);

— <<a cels (aquells) quiran ab lo marqués
|
outra la mar per ilni

siTcir..,» (Pere X'idal, ib. col. K*"));

—

((...si-m vols servir
|
loromte-in

vai saludar . » (Kainbau de Vaqueiras, ap. Milú. Trovad. P. II, a. 4,

p. 88).

SiTGLF. XIII.

Catalunya: —«...e irobam Aragó e Calalunya torbat?...» (En
Jaume I, Crònica, c. 43);

—

«... \'o\els pcrscijuir Ins eneruichs àe\a{e...»

(id. ib. c. 53);

—

«...eiiriam nostres porters a cada ... dels richs ho-
mens...» (id. ib. c. (51);

—

«...uolem tiesirnir aquels qui reneguen...»

(id. ib. c. ()2);—«...G. de Mnntcada... reehe' son creador...» (id. ib c.

()3;

—

"...nei^ú hi»in... no gaus (gos) -inelre alire por el en loc del ..>>

lOrdinaciuns de Perpinyà, de 1292, ap. Revtie des Lany . Hom. T. I\'
,

p. 5I3i;—«Sobre tol amenís !)ini-e vostres pnii/nies sí |
com ros me-

tex...» (Guillem de Gervera, ap. Miló, Trocad. P. III, a. 10, p. 370);

— (iJa no (ims ton parent...» (id. ib );—«Puys Deus asira lodia) (el

(aquell)-qui s'engana...» (id, ib.).

Mallohca: «...un savi cauayier .. heretà sos infants ..» (Bt. K.

I, ull, Lilire de l'Orde de Cacai/lería, cdic. d'I'ji M. .Aguilc), Pról.);

—

€...lo cauayier baula en cosluma... de venir... a adorar... e pregar

Deus...» (id. ib.);

—

«...ff'ou vengut a la font comtemplar Deu...» (id.

ib.);—«.. lescuder deuaylà... saludant agradablement /oc«ft«_y/rr...»

(id. ib.).

Ai.TuF.s RKoioNs uv. i.A LLENGUA: « ..estigueren... pregant

Heus.. » (R. l-'eraut, Lleijenda de Sí. Honorat, ap. Bruce Ú'iiyte,

T. II, p. 411);—« ..e tots aquells i\w\uipiell cnrantador colen e honren,

son lebrosos...» (id. ib. p. 410);

—

«.. que hagués endnit lo marit en

error ..» (id. ib. p. 408;;

—

«...E com ell coneyués Na Clemroch sa

7nnller...^> (id. ib. p. 407*;

—

«...Com si nesien nostre Seignor, tan li

servon e f(jn d'onor...» (Romans de .Innjfre. ib. p. 375).
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SiTGLF, XIV.

Catalunya: «...l'tii.sau{l) tos temps Dni e Sunln Maria...» (Ms.
català de la Biblioth. Royalo, n. 7G99, up. Bruce Whyle, ÏHsl.
tirs Lang . RoíiL•, T. II, p. 416);

—

«...no ami-a als (aliud) sinó $i mc-
ti'xes...» (B. .Meige, Som/mi, L. IVj;

—

«.. elles ésser obligades a
aiiKir aquells qui les han en hoy capital...» (id ib.);— «...lo dit se-
nyor rey rai'x (meté) en una cambra lo dU scH^or infant...» (B. Mun-
taner, Cròníia, c. XIV);— c,. e inanú'Is... Aa seguir aquells frares...»

(id. ib. cap. Í^XXII);

—

(...lo compte... e lo senescal... seguiren los

frares...» (id. ib.);— «... E lo senyor infant... apclhi lo compte de,
Pallars... .) (id. ib. cap. CXXIII.)

Vai.f.ncia: «E que be's guard de tot'avinentesa,
j e lema Duu

el marit ..» (Moss. Pere March, ap. Milà, (fòras, T. III. Purlrs
Lgi i'/ai's ralal•ius^ p. 462.);

—

«...la greu mort...
|
...tan leu ///^// lo

ncii co'l senat...» (id. ib. Antirhs poetes catalans, p. irií));—aUeu
sab perquè Irxa mal hom regir...» (id. ib.);—«...car no creguiü

| U»

sanct...
I

aj)òsliil Pau...» (.1. Roig, Liòre de Irs 'lones, L. III, p. 80);—«...no temptes Deu,
\
pren concell meu...» (id. ib. p. 86);—'des

concertades...
|
...compren arreu,

|
ans lleven Deti,

\ cada matí
|

del sou, florí
|
fan revenent...» (id. ib. p. 92).

Mallorca: « ..han trobat mort en Nieolaxi Rovira... qui aquell

[VlnianVj uordatn...» (Carta dels .Jurats de Mallorca, de l.'i42, ap.

(Cuadrado, Islas Baleares, p. 616);— «...nos havem -pagat lo portador

de diies lelres.. » (id. ib., p. 617);

—

«...eren èxits de Marseyla per
dampnijiear los sotsm'sesàeX senyor rey...» (id. ib.);—«...son en gran
e major avinentesa de dapnajar aquell...» [Lihr. Supplieal. 1385 87,
arxiu de la R. Audiència, ap. Bol. de la Arqu. Ltd. T. III, p. 285);— «... e hajats elegit... lo dit Framesch des Valers ..y> [Lflres comunes

de la Lloctinencia, de 1IJ42-43, ib. T. VI, p. 286j;-=«...puschats (po-

gueu) destituir e remoure lo dit Franceseh de Valers...» (id. ib.);

—

...Jo... hovía tramés en les dites parts de Xipra lo dit Domingo Pon-
tils...» [Curta del Llochtinent de Mallorca a n-el rey En Martí I,

de 1398, ib. p. 313);

—

«...lo dit frare Jacme promatría goi-dar de
dan lo dit procu^'ador regal...» (id. ib. p. 314).

SiTGLE XV.

Catalunya: «...per que fas tan gran abstinència.? Per tal, dix

lo monge, que tenga e haju Deus per amich...» (Recull d'Fximplis e

.Miracles, p. 5);— «... lo ladre demana e prega Vabat del monestir...»

(ib. p. 6);—«...no podem retenir los dits creadors que no usen de lurs

contractes...» (Carta dels Jurats de Barcelona a n-els de Mallorca,

de 1452, ap. Bol. de la Arqu. Lul. T. IX. p. 281);—«Nos hauem
fet... tot quant hem pogut e sabut per portar los dits foran•< a con-
còrdia...» (Docum. de 1452, Parlament ile la Regna a les Corts de Cu-
talunga. ib. p. 279); - «...continuen no oheynt Cíorernador ni altre

<'/?'/«/...» (Carta dels Jur. de Barcel. als de Mall, Letres closes,

anys 1459-51, fol. 154, Arx. Munic, de Barcel);

—

h . . .(\ne supli

-

quen humilment la dita senyora (\\xe... vulla proveir...» (id. ib.;;

—

«.E amant h seu wnn/ sens mesura, ella delí sa poderà... » (Cwm/

^
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Giietfa, c. II);—«Curial scrvinl lo M-arqnés...» (irl. c. III);— «...la

(iiiolfa amava moll ntjuest A/t'k/ihr...» (id. c. V).

\'ai.i••.n(;ia: «com vens n n'rifar li>< rjui noi desi-íiMi...^) (.Ir»annl

Marlorell, 2'lrau( In Blanc/i, 1. lli, c. 275);— « . rKiiiperador slant

en la gran sala r.vw<ra«/ les danws,..» (id. ib. c. "il'.i};—«b.nlra lo. .

Capilé... e l'tu la Princrsa...» (id. ib.i;— « ..la qual/;;v'/// J)eu sobre-

pujeals nieusdies...» (id. ib.);— «...oTiranl... reu la EiupiTatriu, .»

(id. ib.);— « ..lo fruyl d'amor es amar Deu e In /;r«/.s »«'...« (id. c.

206);—«...Que menlre'l vey (veig) mas que Iku lo io»l••mj)'e.. »

(Moss. .lordi de SI. .lordi, Bsfninips. p. 7); — «...Perquè h'iidich

mon Dieu e ma ventura...» (id. L'aijmia, p. 10);

—

<.<... Prcoh D.-u

m'asir
|
ab tols los sanis...» (id. Dançu e scondif, p, 14);—«...Lay

trobarets Vauta talent lomplrsa. .» (.Moss. Andreu l"'ebrer. ap. .Milà,

Oòras, T. 111, Portes Lijrüjnrs cala/uns, p. 467);—«Na Healris dWn
glessola s'avansa

|
...l•is slranus wiil/tir ..» (id. ib. p. 408);— ...e'n

coué morts ahairc
|
tots los Infrls...» (id. ib.);

—

«...Deus ..
|
lo srti

rar fill en lu mnia
\

per traure lo mon d'error. » (Canso popular
d'autor desconegut, ap. Milà, 01>ras^ T. VI, Itom'inc. lat. Prelim

,

p. 18Gj.

Mallorca: «...lo dit Bisbe. . sens cvVrtr /o tiniAvh^. . ba feta re-

bre informació...» (Liò. de Lrtres missines, 1478-80, fols (iO y 70,

ap. Bol. de la Arqu. Lul. T. VI, p. 290;;—«...han deliberat... per-

seijuir \)ev ']n^úc\({ aquell que serà atrobal ..» (id. ib.)— «.. vostra

sacra Mageslat, la qual la sancla Trinidal vulla longament nmserrar

e prosperar...» (id. ib );

—

«...pertany... ab orde degut fer l•is dits

corredors inetra...» (Capítols sobre' Is rorredors, de 1455, ap. Bol. de la

Arqu. Zw/., ib. p. 213;';

—

«...los dits jurats .. alaqir dos ftpeKanls

rertors...» (id. ib.);

—

«...D'un saber nou
|

...queníeiifíues Deu, de
boa li lul centre...» (Jaume Oleza, Triunphes dr nostra (tona, ap. Bo-
ver, liil•l. dv Esrr. Hal., T. II, p. 13);—«...Verge reslàs

|

parint l•i

srnyor nostre,
|
y vostantosl aéiràs lo fill vostre . » ^id. ib.).

SiTOLF. XVI.

Catalunya: «...e en Urgell (el rey) feu comte un Jill de Ar
nau...» (P. Tomic, Oò/i/ca c. XXlVl;

—

.(...devallar lo çoi's de la

dila santa., per suplicar la divina Magrstat per pluja...» (Manual dr

Novells Ardits T. IV, p. 162, any 1545);

—

«..anaren a visitar lo Re-
verendissim Sr Cardenal. ..» (ib. pag. 170, any 1545);

—

«..dits

consellers per acumpnnyor lo dil Sr. loclineul, anaren a la yglesia...»

(ib.);

—

«...aquell reb lo dil procurador en iutge...» (Libn- de Conso-

lat dels fets marítims, c. 2, fol 1);

—

«...poden remoure lo dil sirivà de
la dila scrivanía...» (id. c. 4);

—

«...lo iuige... lomdemno en sa sen-

tencia /'/ apelluni...» (ib. c. 2()j;

—

«...I(í iutge... ne aylampocb iii

comdtinma 1(1 vpellat...» (ib.); - «...lo senyor Hey... guia y assegura

lots G smglrs riiercadrr.<i... qui ab naus... navogai'nn...» (duiati/r a

n-els mercaders, ap. Libre dr Consolat, elc , fol 111 v.");— «.lo Pere
Planei" desa/in tols los de la ciutat de Manresa.. » {Cartell de repla-

men», de 1514, conservat dins larxiu municipal de Manresa.)
Mallohca: «...Vossa Palernidal... passa per assí jjer visitar
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dits ri•lif/iosos y sa pafriíi ..» (Caria dels .lurnU de Mnllorca a n-el

P. í}eroni Nadal, S. J., de 24 mars, Ti')!, Arx. Gen. Ilist de
Mall. Lib. de I.etres rniss. l.'')42-<)3, ap. B d d: laArqn. TaU., T. VI,

p. 207*;—«...lo dia rjue ///ríA//r/i En Jmin Aiidr-a...» (I/i/ornid/onx

s,obrels iigi•riiiano.ts, niïtn. •Í52);—«. .e lo Roca... anà a o'inv; i) dit

s<mxn...y>{\(ii. ib.);— «...lo rey no bastava... a roni/iiisíar Mallovi...»

(id. núm. 360^;

—

'(...y afroniuixi los m-israrals qui passaven...» lid.

núm. 371);—«.. los quals corredors., sens tenir s;il;iri n\<j;ú do les

crides que fan... per avisir los dis ents per la custodia del present

Ref^ne...» {Fiinriowi d'ls rorre'hrs de roll. Arx. Gen. Ilist. de Mall.,

ap. liol. dl- la Ar/u. Lul. T, VI, p. 350);

—

«..no que entes.sa (Vicent

Tremolel)... forsur los dits parai/r<;s...» (Docum. de 15.39, Arx. Gen.
Ilist. de Mall., ib. p. 221).

Valencià: «. .De fet me posí a sfrcir
\
nna molt gentil donze-

lla.. » (Valero Fuster, Cibh's ivw^, de 1553, ap. Milà, OW.ç, T. VI,

Homanc•rillo catiilan. Prrliminores, p. 187).

SlTGLE XVII.

Catalunya: «...anaven a visitar lo Rm. Sr. liishc ..» (Manual de

Nov. Ardils. T. IX, p 359, any 1617);—«...foren a visilar lo senyor

Canceller. ..» (id., ib i;

—

«...los ...concellers... havent 'pr'xmev i-nvial

Piiu Aniell, ver,.^uer, a prendre hora.. » (id. ib.);—«...los maghs.
concellers enviaren los maf/h<. Francesca de Gualbes... y .Joan

Francesch (Codina...» (id. ib. p. 360);

—

«...emvia a rrnar los Jurats

de la present vila...» (Libn; de Con••elU deSta. Coloma de Queralt,

13 agost, 1653, ap. Segura, Ilist. de Sta. Coloma d' Quer. c. XXV,
p. 107);— «... sen donà certa cantitat per anar a cn-i-or lo Sr Comp-
tr...» (id., 27 de gener de 1689, ib. c. LXVI, p 281);—«.. algun

Sr. Batlle ses fet anar a cercar a sa casa, /fut esperar lo comell y
Jurats..^ (id. ib. p. 281)

Mallorca: «...pregà que tingués en se casa dos hnnloh-rs. »

(Dr. G. Mesquida, lidn de Sor M." Anna del SSm. Sar/r., ap. Bol. de

laArqn. Lul., T. IX, p 358);

—

«...aquells qui... a//ftPvriV/i semblants

p-rsones ..» (id. ib
, p. 359);

—

«... mare y filla serviren nqueslos dos

nialalls...» (id. ib.);

—

«..prengueren la dona,... y feu la justicia grans

diligències x)ev c istiqnr també los deliii/w'nls...» (id. ib.);—«...desit-

josos los de aquell lloch de tenir... lo que convé... elegiren los sn-

plicanls .» (Docum. de 23 maig 1659, causa sobre la Vicaria de

Castell Llubi, ap. Bol. de In Ar>/u. Lnl , T. VII, p 99);—«...l-s ha-

bitadors .. se puguen ajuntar... y elegir un o molts síndirhs .» (id.

ib.);—«...fan amenasses de nosar l•is dih habilndors en los carcers...»

'Lih Fxtraor. del Jnrals, 1616-80, Arx. Gen. Hist. de Mall., ap.

Bol d' la ,\ri^n. Lul. T. Vil, p. 370);—«..serà molt propi de la

Clemència de Se Magt. af'aii'irir es F^iine ab esta gra.ia ..» (Lib.

Peterm. L'niv. Mojorir. Arx. Gen. Ilist. de Mall , ap. Bol. de la

Arqu. Lul. ib. p. 455).

SiTGLE XVIII.
Catalunya: «... sento...: la aflicció que patíreu, qunnt oferint

Wíí/•e/!^^ en lo Temple, oíreu...» (Moss. J. MW^sUt, Exercici del
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christid, p. 200):— «... Oui s' deixarà d' entrislir [veyenl la Mare
palir...» (id. ib.p. 20;i);— «Per loapecats de las genis | veu Jesús g\\\.vq

lortnenls,
|
tiranamenl acotat...» (id ib.);— «... Mira (.\luria) son

/^i7/ estimat
|

}T;raveinent desconsolat...» (id. p. 204);— «... Fins a

la millor hora
|
son Rey van a matar... )> ( lievalució de France,

Ro/nancerilh Catalàn. d' lin Milà, n. 86j;— «.\ Kosas vàrem anà
|

a veure'l Tinent de fruerra...» (ib. n. 8S. Presa de Roses
\
— «... iias

\el penj'ir uu cavaller...» (ib. n. 82. Bach de Roda);— «... que vin-

gui icl Domé de les Devalladas) confessà en Bach...y> (ib. id.)

Mallorca: «... si algunes persones, no essent consliluides en
orde sacerdotal, han... confessat... ah/una o algunes persones ..»

(Kdicle del Trib. de l'Inquisició, de 1732, ap. Hullan, Ilist. de

Sóller, T. II, app. p. 609);

—

«... si algunes persones... hajen
farorii a\p,yins llereíjes...» (id. ib. p. 971 );

—

« .. elegim en exami-
nadors... el reverent Joan Bta. Caslain^er y el Sr. Fr. Pere

Amer...» (Ordinacio7is de 1704, del Wishe^ Porti lla, ib. p. 885):

—

«... tindrà obligació d'assistir a los malalts, aconsolant aquells ab
bones paraules...» (id. ib. p. 888);

—

«Ve... es capellà... | Y mirant
de coa d'uy j nostron xerrim delinqüent (D. Juan Hlasco),

|
des-

carregà un pesat golpe
j
derauntel seu cap jaujer...» (G. Roca,

Estava D. Juan Blasco, elc. ap. Bover, Bibl. de Escr. Balear.

T. II, p. 272);— «... Xo despreciis ningú per desdilxat que sia...»

(id. L'àguila y l'escaravat, ib. p. 275);

—

«... sense embrulií papó, ni

engraxa escrivans . .
.» (id. ib.);— «... vuy comensà a convidà \ lots

quants en veuré...» (Sebastià Gelabert, de Sa Real, de .Manacor,

Mo.sson Pitja, ap. Cantarelles d^cn Jordi des Reco, p. 4b).

SiTGLKS XIX y XX.
Catalunya: «... Lo parlament de Caspe I sagrà 'n Ferran. ..»

(A. de Quintana, Jaume lo Desdilxat);— «... Guifré... teyent /'««-

gel...» (Moss. Verdaguer, Canigó, cant. XI);— «... un dia (Oliva)

crida los monjos ..» (id. ib.);— « .. los mostra (Oliva a n' els monjos)
aquí Sant Pere, allí Sant Pau...» (id. ib.);— « .. nou delit los dona
(l'aygua) per /?r?í?Y de l'altura | U inimick de sa pàtria y de son

Deu...» (id. ib. cant X.);— «... aquells forts que acataren los

reys...» {C. Ariban, A la Pàtria);—«Y el net esmenta l•ari...»

(.Moss. Collell, Lo sometent);— «los liéroes... de la terra...
|
pel mitg

de les gentades 505 fills han de cercar. .» (.\ngel Guimerà, Lo ap
d'en J. Moragas);— «... Van a l'escola a espiar,

|
vigilen la gent

d'Alsacia...» .\. Masriera, La Escola);— «... Vull que vejan Catalu-

nya...» {.]. Uiera y Bertran, Gent de la terra);— «... Fa dos anys que
va perdre el pare, i ara no queda home a la casa...» (.1. Massó y
Torrents, Croquis Pirinenes, La Guila, p. 41);— «... Y de n-on

venes?—De veure els minaires de Sagorra...» (id. ib. p. 42);— «... Te-

nim a Tolosa En Raymond Ballud...» (J. Aladern, La ReinaxeJisa

de 19 de desombre de 1902J;

—

«...no sé si coneixen En Selles. ..í<

(La Veu de Catalunya de 2() de juny de 1901).

Mallorca: «... paraula (lue bast
|
pera guanyar las don-

zelles...'» [G. Rosselló, Lo castell de VArmonla);— «... \ en tu de
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trobar havia )
lo fosser qa'obrfs mon vas...» (id. La torre del misteri);— «... Així deix nut fantasia ' que ae cans de loqueljnr...» (M. .Agui-

ló, A rarxi/t Gen. de la Cor. d'Aragó);— «... ses /illes y ses mares
|

veurd, quiscún derhosl... (.1. Pons y Gallarza, La mort dels Manca-
des);— «... los angelets que lé al mon

|
al que lé al cel encomana...»

(Vic. Penya d'Amer, Amor de mare);— «... la dnma exhala un crill

perqué's ««íí deva ni un frare...» (T. Ap;uiló, El 2j d' Octubre); -
«... quant la joslicia eterna

|
portava l'home a la mort...» fM. Vic-

torià Amer, Redempció);— «Maria, amor de Üeu... I infantaras .Je-

sús, lo Salvador...» (id. ib.);— «... valx plorar...
\
ma estimada espo-

sa,
I
mon pare, ma mare, \ mos infants ..» (P. d' A. llenya, Un gue 's

mor);— «... per axó sola I n'haveu trobat toslra mare...» (R. Pico,

Vanamunts y Canavalls);—«Ma fiUela...
|

per la forsa la'm roba-

ren...» (id. ib.);— « .. L'humanitat. . de cent en cent jornades
|

gegants inmóvils troba...» (G. Maura, Avant);— «líxa cruel malaltia

I
sols deixava noltros dos...» (T. Forlcza, Lo Comte d' Ampiiries);—

Yo us comàn moll la contesa,
|
jo us comàn lo meu fill car...» (id. ib

);— «... Lo mercader... ven ben clara al mirall la donzella...» (B. Fe-
rrà, La Rondalla dels tres hostes);— «jAv del poble que s'escolta

\
los

apòstols de Verror...» {hi. ignorància);—«No vulíçue.j que la't mal
casen

|
... com varen casar sa mare...» (M. Obrador. La mal casada);

—«Los jornalers...
\
envia a fora terme la pobre Santanyí...» (id. La

Raqueta);— «.. se'n anà a la j^'ierra
|
pera vençre los alards...»

(Guill. Forteza, Lo Patge);— «.\y, üeu meu, donaume vida
|
per

surar mos infantons...» (VIarg. Caymari, Amor de mare);— «Si res-

pectes lo teu pare...» (id. ib.);=«... sap encare
|
aquesta illa honrar

sa mare...» (Moss. J. Guiraud, Poesies, p. 8)—«com anyells contem-

plant sa Pastora...» (id. ib. p 3ó);— « .. gran be faria
\
p-r con-

tertir qui creu y qui desareu...» (Moss. M. Costa, La mata escrita);

— «Vola, vola, rossinyol
| y si trobes qui be'm vol...» (id. Vanyo-

ransa de la catica);— «... un cavaller... 1 va veure... una morta de

vesta blanquinosa...»—(id. La calumnia venjada);— «La negre

taca...
I
prest hagué feta... via | cobrint la jove ab deshonor mor-

tal . » (id. ib.);— «... retreu... ma üra la donzella
j
que reverbera...

com una estrella...» (LI. Riber y Campins, La Bta. Catalina).

POESÍA POPULAR, d' ÈPOCA INCERTA:

Catalunya: «... Tres animats ca-boners
|
agafaren En Vacay-

ne...» (Roma-ncerillo catalàn, n. 127. En Vacayna);—«S^'v\ veu les

forques plantades
|
per penjà h seu marit...» (ib. n. 220. La dama

implacable, var. B] );—La Samaritana
|
qu'anant a la font

|
./esús

encontrava...» (ib. n. U. La Samaritana);— .<\a ésser una gran

ditxa
I

... de trobà a la muntanya I Maria de Queralt...» (ib. n. 74.

Festa de Queralt);—«Ja crucifiquen Cristo. .» (ib. n. 18. El Cdstich,

var. B|);— «... Espero l'amo de casa que jm'es cosí...» (ib. n. 120.

Xemeneya);—«Ay pare, lo meu pare, | no penjen Vaymador...» (ib.

n. 209, Los presos);— «Ye.mxa a adorà
\
lo Rey que'ns matava...»

(ib. n. 8. Los tres reys d'Orient, var. \^);— «Busco per aquí .Jesús,
\

si voldria confessarme...» (ib. n. 12. La Magdalena^ var. G);—
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V... ^,\honi leniíi las /il/as,... alionl teniu las criades,... jQiií teniu

per companyfay— Deu y la Verge Maria...» (ih n. 7<^. Comte
Arnau);— «Lo primé es 'jeure Deu...» (ib. ii. 53. Los sentits corpo-

rals)-,— c<Si von tie.ipatxau l' Isidro.. > (ib. n. 27. n7. l.ndro]\— ^<Mal

de cap liiich a l'e^tjuena,
|
mal d'esquena tinch al cap; | si no' m

dau la Magdalena,' i cridaré com un orat)) (i-ansó popular, que recu-

llírem a Pons.).

MalLOKCW: «Pintura, mes cjuc pintura,
|
/os fadrins o/i'nil-

::aniau:
\
no sé com no vos posau

(
dalt un altar per fií^ura.»

(canso popular);— «S'estimat vos lia deixada,
|

joveneta, y no
duys dol?

I
—Solament tench es consol I (\\\ altra no se'n ha

mirada...* (id);— t ..Alia a s'/iostaf de .sa pols
\
es saig pcnyo-

rara' s hatlc.-* (id ); —...jo hi som per no fer estar
\
ets< enamorats

(juei-xosos...» (id.);— «...jo som per a festetjar \ sa fia de qualse-

vol.» {\A)\— 'í...fcys estar ei\ pecat mortal
|
es fadrí q\\\ vos fes-

tetja.» (id );— « ..no anyor ticgií d'aqueix mon,
]
no més mu ma-

re y s' at/ota.» (id.); — <íS'altre dia vaiq^ jurar
(
de no mirarme ne-

j^i/...* (id ); Los Pares Missionés
(
me deixaren comanat

|
que,

en seutir U)i mal lle>ii^at,
\ Ave Maria digués.» (id );— «La Marc

de Deu cosia
|
a n-es portal de s'hortet;

|
tenia'l Bon Jesuset I

dins sa falda que dormia.» (id.); —«Es jay Tiroriro | matà sa

mullè...-» (id.);— «...'nirem a so'n Vivot;
|
veurem Na Juanota

\

que bolca's seu atlot...» (id.);— i-XJw homo vé de jornal
|
amb una

fam que l'esbuca,
| troòa sa seua faluca \

asseguda a n-es por-

tal.» (id );— «Un homo qui fort s'empenya I a mantenir sa

muller...^ (id );— «Jo'n eonecJi dues o tres
\

que d' ésser gua-

pes pretenen;
j
emperò debades tenen | es vespres es llum

enccs.» (id.); — «...y eo?ividaren Sant Pere.
\
y tot le hi feren pa-

gar.» (id.).

Kra.se.s aont s'oh.serva l\ retgla del terme d'acció
SENSE la preposició a, que recullírem a diferents poblacions de
Catalimya o de boca de naturals de les mcteixes y que anome-
nam:

/// vist En Pere (Badalona).-/// truhat f Isidro (ib). - ///

vist Fulano (Vendrell).— Haig d'anar a veureu /vVí/ív (Vila-redo-

na). - Ilach de veure un home (Calella).— Vaig veure N*Andreu
(VAnuc?,).— Avisaràs En Pere o'n Pau (Vich).—Tu crida'l teu

pare (Gorhbrcny). - àlias vist la noyar (ib.). ^Has vist la mare?
(Puigcerdà).— //í/)' vist er; Pere (ib.).—///í? vist el Sr. Rectítr

(Vilafranca de Conflent). —5//;/ vist En Juan (Perpinyà) -Ves a

cridà'n Miquel (Urtg). — //<• vist I' Uliveres (Fir,'ueres).

—

He vist

En Daixò y En Dallo (ib.).— //<• vist /' ^'Í/zí/zw/ (Agullana).—
Saludi la seua (germana (La Junquera).- IIeu\(^afat En Dallo
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(ib.).

—

He vist Eh Joan (Capmany).— Ilay vist V Andreu que
venia (Ripoll).

—

^tlas vist I' Antón? (Gironella). —//í/>' tro-

bat la Maria (Cardona),

—

So vist I Andreu (Solsona),

—

So
vist la Maria (Anglasola), - Hem anat a Roma, y no hem
vist lo Papa (La Llena).— 5í^ vist Joan y Pere (Castelló de
l'Farfanya).— So anat a veure Mare (Vall d'Àger). - El Hisbe

posarà lo (el) tpàn vullga (lialaguer). - No so (he) conegut dengú
(ningú) (Poble de Segur).

—

Hay vist lo Pere (Pallarols).— So
vist un home (Castellar de Nuch).- So trobat l'Agna (ib.).

—

Ha de passar a veure lo senyor Juati (Pons).

—

Hay vist la Maria
llar vist lo Pau (Andorra).— (Calaf).— j ITas avisat I' Andreu?
(Sabadell).

Per acabatall advertirem de bell nou que del sitgle .Wli o

XVlll ensà se veu sovint al costat de l'observansa de la retgla la

transgressió de la nieteixa; y com més ens acostam à l'època

present, les transgressions se multipliquen fora mida, per lo qu'

hem dit, per l'influència castellana, que justament allà ont se fa

sentir més es dins els monuments escrits. Per això les cites que
feym desde'l sitgle XVI ensà, no son per demostrar el reynat de

la retgla dins el nostres monuments així com s'hi veu abans d'

aquell sitgle, sinó que son per provar que encara'n queda un bon
tros, mal grat totes les transgresions, escapsadures y esvorells

que li fa patir l'influència forastera.

ç'No es ben hora ja de que 'Is entusiastes de la nostra llengua

se'n adonin de l'esclavatge qu'ella sufreix per aquest vent, y
prenguen la resolució de deslliuraria de tal afronta, tornantli la

seua autonomia veneranda?

Que hi pensni bé els qui se'n creuen partidaris resolts, y que

demostrin que hu son no sols de nom, sinó de íets

D. Els pronoms personals complementaris dobles,

DEVANT O DERRERA L VERB,

Hi ha aquí un altre punt de divergència entre les dues llen-

gües

Aquests pronoms, si s'apleguen devant o derrera'l verb, es

qu'un està en acusatiu y l'altre en datiu.

En castellà, el datiu va devant y l' acusatiu va derrera (TE la

daré); y si tots dos son de tercera persona, per llevar cacofonies

y confusions, s'usa del se p'el datiu (^-Has dado el libro à tus pa-

dres?— Se (les) LO he dado).

En català .seguim un'altra via ben diferent p'els dos casos:

velataquí:
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Retc;la i. 7:7 pyotiotii qu\(st,\ en acusatiu, va dn>ant; y el

ijui està en datiu, 7>a derrenx: v. ^x. líls llibres LOS TE donaré: la

roba LA TE duré.

Rl/iCiLA II: SVls dos pronoms son EL, Lu, LA, Li o llurs plu-

rals, ales-liores, per r^'itar la cacofonia de la repetició de la me-

teixa forma (Lü LL LA n, LO LüS, LA LOs; LOS Li: ELS LL LAS

1,1; LOS LOS. ELS LOS, LES LOs), Ics rcgions prenen diferents nor-

mes: ") Les Hulears y la major part de la provincià de Lleyda

sustitueixen un dels dos pronoms amb les partícules /// p'el datiu

y ho per l'acusatiu (La carta LA HI (li) vaig donar, —Mos pares

tenen la noticia perijue LOS HO (la) vaig enviar). Y aquestes par-

tícules sempre van derrera l'altre pronom. '') La resta de Catalu-

nya se<i[ueix la meteixa norma amb la diferencia que, si 1 primer

pronom esta en singular, li elideixen la vocal, y, en lloch de dir:

LA Ml donaràs. LO HI diràs.—diuen: l/lll donaràs; l'hi diràs. <=)

lli ha qualque regió catalana, com la de Castellar de Nucli, que

no sol fer la sustitució del segon pronom, y així diuen: -«/,cs

cadires de mos germans.'^ /'í'/A/'LS-r-LES; Los llibres d'ells.- Por-

/<?'ls-ELS. ^) A n-el reyne de Valencià, molta volta no fan tam-

poch la sustitució; y així diuen:—El llibre de mon gírmà? Vulleh

donarL•l'L, donàrl.n.O, donarU'V (convertint la / en ;/, lley fre-

cuentíssima dins la llengua nostra);— L^ls llibres seus vullch do-

;/íí/LILOS, donarL•\\.•à, do7iar\A'\}'S>\—La casa seua vullch com-

prarlALA; no LI LA vullch comprar; però les terres menes vullch

donarL•lLES; LI LES vullch donar. Tot això ho tenim comprovat

nosaltres meteys en les diferents escursions filològiques per tots

els territoris de la nostra llengua.

La Retgla I se troba feelment observada dins els monu-

ments de totes les regions de la nostra llengua desde'l temps

mes primitius fins devers el sitgle xvii, que a Valencià y Cata-

lunya anaren adoptant la retgla castellana, que posa'l pronom

en datiu tlevant y l'acusatiu derrera, conscrvantse a Mallor-

ca la antiga retgla catalana, que fa anar l'acusatiu y el datiu

derrera.

Vetaquí un enfilall de cites de monuments anteriors a

n-el sitgle XVI, cjue demo.stren que la Retgla /, avuy viva no

mes n M.TlliMr.n ^'oh^ervava dins tots els territoris de la llen-

gua.

Sitgle x.

«...De la justícia que grant aig a mandar
|
not servic

(servesch) be, no la m (la'm) volguist laisar... > (l'oema tle Hoe-

ci, v. 86-82).
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mandara et les li dcvcderí...» (Jurament del bisbe l'"rotari a n-el

vescomte de Lautrech, de devers 1' any 9S5, ap. Mil.í, OòreSy

T. IV, Pormac. de las leng. rom. p. 1 12).

SiTGLE XI.

«...Ell la vos cantarai en dons,,.» (Canso de Sia. l'e d Agen,
ap. Mila, Oòras, T. II. p. 62); — «...no 7 z'í?^ tolrei... no 'I i-os

vederei ..» (Docum. de 1015, ap. Mild. Oóras, T. IV, ib. p. i \2}\

— «...ne no 'Is /í;/' tolrei, ne tolre no 'Is lor farei...» (Docum. de
1020, ib.);— «...et si illi (aquela forteza) la seu... comunisscn...»

(Doc. de 1025, ib. p. 1 13); — «Et si., no la /' emendava, incur-

ram...» (Doc. de 1023, ap. Rev. des Lang. Rom. T. IIÍ, p. 273);
- «... no 7í vos tolrei ni no Hs vos vedarei..» (Doc. de 1035, ap,

Mila, ib.);— «... no las te tolrei.. no les te tolrai..» (Doc. de 1059,
fet a Carcassona, ap. Hist. Gen. de Langttedoc, T. V. col. 435);—
«... sine engan lo li faré..» (Docum. de 1050, ap. Rev. des Laug.
Rom. T. III, p. 275);— «... ne no 7í vos devedarei..» (Doc. de
I0Ó2, fet a Nimes, ap. Hist. Gèn. ae Languedoc, Ib. col. 521); —
«no les te tolré... ne no las te vedaré.. (Doc. de 1063 entre '1

Comte de Carcassona y el de Foix, ib. col. 525)i— "••• ipsum

castrum de Rechesen noi te tolré, noi te desrocharé.» (Doc. de
devers 1074 entre el Comte d' Ampuries y el del Rosselló, ap.

Rev. des Log. Rom. T. III, p. 278); -«... no ten tolrei ncls te

tolrei .. e no/ /<? devedarei,.,. sine tuo engan /í7í /í» farei..» (Doc
de 10S8, fet a \^allespir, ap. Rev. des Lan^. Rom. T. III, p. 233)

SiTGLE xn.

«...Ni H te tolrem... ni H te vedarem... si hom era ni femena que
7// tolgués...» (Doc de llli, ap. Rtv. des Lang. Rom. T. V,

p. 40);— «... Ni H ti tolrai.,. E si om era ni femena qu' el li tol-

gués.,» (Doc de 1 1 14, de Montpeller, ib. p. 64);— «... li si om
ni femena H te tolia (el castelli...» (Doc. de 1 133, de Montpeller,

ib. p. 65);— «... no lot (lo te) rendrem..» (Doc. anterior a II44,

ap. Bartsch, Chfest. col. 55);— «... Las margas... las me pausats

am grand honor...» {Llegenda de Sta. Fe, dins 1' història de Ca-

tel dels Comtes de Tolos.i, ap. ^lila, OJras, T. VI, Observ. sobre

la poe. pop. p. 44),

SlTGLE XIII,

«...En Bertran la li agués faita far..» {Biògraf, d' En Ber-

tran de Born, ap. Mila, Trovad.V. II, a. 4, not, 14);— «.., E
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pregon Deu que el rei dcfenda,
|
c que san e sal(v) lo lor remla.»

{Rom. de JanJ/rc, ap. Raynoiiard, Léx. Rom. Y. 1, p. 53);— «... c

yo mostra loiïs (lo vos) lic a mat.ir...» [lín Jaume I d' Aragó,

Cfòfiicay c. 60);— «... Tro que Deus /dus (la vos) do a goa-

nyar...» (id. ib. c. 5

1

);—«... niet acjuels i.x meus (cax•allers),

car tot nostre linyatge /os vos hi leuar.1...» (id. 11).);— «... e que

no '/í nos volia vendre ..» (id. ib. c. 54*^);— *••• 'os de la ost

tolien /ois... E mcteren /e< Jí* devant...'» (id. ib. c. 1 56);— «... La
dcsconsolació... no la us poria recoinptar...» (Bt. R. Lull, i/il

Gentil^ p. 6lj; — «... jqui /a 7 poría alOgurar ni rccomptar...» (id.

ib. p, 284).

SiTGLE XIV.

«..,K feu /os se venir... e manals que... fossen aparellats...» (R.

Muntaner, Crònica^ c. 122);— «... prech te que /es vie fasses

conèixer...» (Fr. Genebreda, Conso/ació de Phi/osophia de Boeci,

p. 137);— «... e paga /oí //í?x cen (Sen) Johan Sabatier...» (Doc.

de 1374, d' Alais, ap. Reu. des Lang. Rom. '!". IV, j). 405);

—

«Be lam (la 'm) sentí...» (Jaume Roig, Lihre de /es dones^ U. I,

p. 29);— «... esta engevera vos lam (la 'm) tancau
|
e lam guar-

dau...» (id. ib. p. IQ).

Tan aficat duyen els catalans d' aqueix sigle això de posar

el pronom acusatiu devant y cl datiu derrera, que rcys com Kn
Pere IV el de les cerimònies., los hi posava y tot en escriure en

castclhl-aragonés. Així dins la carta de 4 de setembre de 1356

a D. Perí» el cruels de Castella (ap. Victor (jebhart. Ilist. de Es-

pafta., T. IV, appènd. XXUI, p. 695) 1' escaparen aqueixes catix-

lauades: «...Nos nunca us ficicmos malas obras... I'^ si vos enten-

diesscdes que los nucstros subditos las, vos havicsscn feytas sin

razón,... hauriamos hi dado aquel escarmiento que fer se devia...

porque no es culpa nuestra, mas de vos (\\\\ non las nos fi/iestes

saber...»

SlTGLK XV.

«... K l'abat lo //dona (1' h.ibit)...» (Recull d' exíniplis c mi-

racles, p. 4);— «... Kntraron .11. diables molt grans... e la .1. apor-

ta .1. gran libre, e faeren lo m (lo 'm) legir...» {\h. p. 25);— «... No
A'í /í- haguera dites,..» (ib. p. 172);

—

«...He deliberat de arro-

mansar la dita ystoria e de tremetre Iens (la vos)...» (Bt. Metge,

Walter e Griselda, proemi); — «...Lo affany de cercar la m {Va

me)...» (id. ib. c. 1);— «...Nos laí (la 7) procurarem...» (id. ib.

fol 4); — «... tengcndrarien fístig si /í'.y fe dchia...» {'\A. Sompni,

11. iv);— «...Ksta ciutat famosa... jo Iens (la vos) comdn...» {Co-
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bla que en boca de Sta. Eulària díj^ueren a D." Elisabet de Cas-

tella com entra a Barcelona dia 25 de juny de I4S1, segons cons-

ta del Libre il• algunes coses assenyalades que Moss. Cinto re-

treu dins son poemet Sta. Etilaria, p. 8ój;— «... c demanaren
lo li. ..>•> (Sermons de St. Vicent Ferrer^ còdich de 1' arxiu del Ca-

pítol de la Seu de València, T. IV, fol. 1 30);— «... e ve lo lop,

e porte/íZíen (la se 'n porte)...» (id. ib. T. III, fol. 308);— «... man-
cí Q^wel seu m mds a casa sua Curial...» (Curial y Guelfa, 11. 1, c.

5j;— «... I'^ la Guelfa veent lo seu Curial,.. /í? ^acostava...» (id. ib.

c. 7);— «... no puxen prendre ne rebre... quantitats algunes de

moneda... per aturar/t'Jí'...» (Manual de Nov. Ardits, T. III, p.

160, any I499J.

SlTGLE XVI.

«...Y ells los j' entenen
|
y ells los se crien...» (Moss. GaçuII,

Brama des Llauradors, p. 10).

Han de ésser de devers aqueix sitgle les Rubriques des esta-

bliments del lloch de Bennassal (prov. de Castelló de la Plana),

obrant dins 1' arxiu munic. de dita vila, aont se llitg; «... E aque-

lla degolla et la s'• en porta... E la sen\)ovi viva... La se 'n puxe

portar...»

Aquesta era la retgla que reynà dins els territoris catalans

respecte de la col•locació dels pronoms personals dobles dcv'ant

o derrera '1 verb, fins devers el sitgle XVII. L' influència caste-

llana 1' ha esveida de tot fora de Mallorca, y creym que serà la

més mala de restaurar. Ara si 'Is catalanistes s' hi encapirrona-

ven, ija hu crech que hu arribarien a conseguir! De més verdes

s' en maduren.

E. L'us DEL PRETÈRIT IM PERFET D* INDICATIU, EN LLOCH

DE L' optatiu.

Amb això diverr^eixen també les dues llongues.

El català, com el francès, en les oracions condicionals que

comensen amb si
,
posa sovint el verb en pretèrit imperfet d' indi-

catin alia ont el castellà usa la Z^ terminació del pretèrit im-

perfet de subjuntiu, siga /' optatiu. Y axí, mentres en català

deym: «Siy'í? hi anava, ara meteix elfaria venir>>', aSijo '/ veva,

le hi diria»; y>si Jo 7 comandava, no faria això»; «siJo tenia di-

ners, pagaria», ctc.—en castellà toca dir: «Si_;/í7 füese allà, le

haria venir»; «sí j<? le viese, se lo diria-»; €%\. yo mandase en él,

no haria tal»; «si j/(7 tuviesr dinero, pagaria^, etc.

El català se diferencia del francès y del castellà, perquè no

esta fermat a 1' imperfet d' indicatiu com aquell ni a 1' optatiu

com aquest, sinó que tant pot usarne un com I' altre, si bé usa

més l' imperfet d' indicatiu.
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Y es això una usinsa viva encara a totes les regions de la llen-

gua y que 's troba dins tots els sitgles de la scuí vida. No rc-

trcym gayrc cites dcmunt això per no cansar els lectors.

Snr.i.E XIII.— *... Envien a dir... que sils enviaua ce- caua-

llers, que vençrien don Lop Diex de Viscaya...» (En Jaume I,

Crònica, c. 159);— «... e exircn fora la tenda dien(t) planinn:nt

qi.ie si ncíy anàvem, que sen t irnaricn...» (íd. iií. c. 154)-

Sir(;LE xiv:— «... Ans sabem per cert que si hic venia, noi

poria res restaurar...» (R. Muntaner, Crònica, c. 90);— «... Car

si no ho ignoraves, no siries de la oppinió que est...» (B. Metge,

Sovipni, 11. III, p. 136);— X... e sils hom?ns la miraven així com
deurien, pus haguessen fet açò..» (id. ib.);— «... Sils hi anana

guanyar o perdre la anima e la fama, no hi porien pus fer...»

(id. ib. p. 140); — «... t' ho donarien tantost, (si no '\s fcya fretu-

ra...» (id. ib. p. I.^^).

SiTGLK -xv: — <i:... car mes honor li es que si cent volies lo

fc-ya morir...» (]. Martorell, Tirant lo blanch, T. IV, c. 3/6); —
«... ignores tots los articles... que dir te poria si volies ésser ins-

truïda en la nostra sancta ley...» (id. ib. c. 339);— «... sit faries

tu sit tornaues crestiana...» (id. ib.).

SiTwLE xi.x:— «Cap d' elles torn.1 resposta,
|

però pensaren

al punt:
|

[Si ho sabíeu, padrineta!
|

jSi ho sabies joventut!» (M.

Coita y Llobera, Djs sospirs);—xAy dona d' aygua si 'm davas

I

perles fines y tresors,
|
jo reyna d' amor seria...» (id. Poesies,

Palmi, 1885, p. 5); — «... Jesuset, jy ara que feys.?
|
—Mare meua,

si ho sabien. ..\ \ Me té Amor braços ubertsï» (J. Guiraut, Poe-

sies, p. 5);— «... La mel que cercívcu
j
la guirt sols per vos;

|

si vos la volien,
\
dolçor li darieu...» (id. ib. p. 57)-
«

Poesia popular d* època incerta:

«Si pensavas, pecadó,
(

pcnsavas una hora al dia
\

que Jesús

es mort en creu,
|
no li farfis heretgia» {Romanç. Cataldn, n. 14

Li Passió);— «l'rou m'^n donarias | si V endevinava...) (ib. n.

1 1, j.a Simar.tíina);— «Si'm veyes mort, ploraries)
|
una mica per

colo» (Cans') jiopular mallonjuina);—-«Si ara Jesa'is ívw/Vz
|

y'm
(ieya: ^Vols vení amb mi.'

|
Jo tiraria '3 coixí

|
y amb ell m' en

aniria» (id.);— «Si estaves enamorada,
|
com jo estich enamorat,

I
no te serias colgada

|

que amb mi no haguesses rallat» (id.);

— «Si la son venia,
\

jo 1' adormiria. ..« (id.)
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Per no allargar massa no treurcm a rollo pus discrepàncies

entre la sintacsis verbal catalana y la castellana. Creym que n'hi

hauríí prou amb lo qu' hem dit per deixar provada la nostra

tesis.

Adverbis:

Els adverbis dins l'oració catalana sufreixen modificacions

gayre bé desconegudes dins la castellana. I )ins aquesta no prenen

may la forma atunentativa, y la dimintitiva no son gayre que

la prenen (cerca-i:.^K(i\:\\:K,temprano,-\^yiVKK^\xo, /^í?j•LEjrros,uE

maxanita). Ara en català casi tots els adverbis prenen les dues

formes, lo qual constitueix una riquesa de tintes y colorit mera-

vellosa per brodar, refilar y entonar la frase. Així de bé se fa he-

NET y benot; de poch,—poqukt y l'ocor; de nult,—moltet y mol-

tot; dejiisí,—justet y jusïot; de amunt,—amunteï y amuntot;

de envant,— envantet y envantot; de é'«//ír, — enllanet; d'

apropa—apropet; de grandia,—orandiet; de enrera,—enreret;

de endins,—endixzet; à'aixi,—axineïes; d'assuçíií,— assuquine-

TES, etc. etc. etc.

^'Es petita aqueixa discrepància entre Ics dues sintacsis.''

Preposicions:

També discrepen les dues llengües en 1' escullir les preposi-

cions per espressar les diverses relacions entre les paraules:

—

I. La. presència a un punt determinat el català 1' espressa per la

preposició a {som a Barcelona) y el castellà per la preposició en

(vivo EN Madrid).—2. Moltes relacions que '1 català espressa

amb la preposició amb (amü això ell va venir;—ami; aqiiest sol

que fa, no hi vaig;—amb aqiteys temps que correm, no convé tal

empresa;—amb això que diuen, convé esperar; -amb ell ho conse-

guiré; etc, etc, etc), el castellà les espressa amb en, con, por, y
altres giros de frase.—Moltes relacions que '1 castellà espressa

amb la prep:)sició en y por, el català les espressa amb de (Va

ésser ben aviat de venir; —va ésser ben prompte de fogir;—pas-

sava gust D^ ferlo enfadar;—í' honrava^' anar amb ell;—això

es fet d' ell; es escrit d' ell; es manat d' ell•).— 4• í-'^ preposició

sense, si ja s'es espressat el nom qu' ha de retgir, va tota sola, y
el nom' se sohTentén:—^Qiíe no duya capell?—No, anava sense.

—^Que no m' heu de donar diners?— Vestén sksse.— íQu' ets ven-

gut amb el cavall?— No, sense.
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Conjuncions y interjeccions.

Com aquestes parts de l'oració ofereixen tan pochs accidents,

h sintacsis hi té ben poch que dir. Les discrepàncies (|ue oca-

sionen entre les dues llengües son morfològiques y fonètiques.

5 4. Una conclusió contra 'n Terez Galdós y una escitació a nels aínichs de la

llengua catalana,

I. Amb lo qu' acabum tle al•legar, crcym luuer prov.it que

no es ver lo qu' assegura l•In Pérez Galdós que la sititarsis del

català es lü mò7t•//íi//<z; creym haver demostrat que tenim una

sint:icsis pròpia, ben discrepant de la castellana, y que, si bé

s' acosti ferm a I' italiana y a la francesa, es diferent de cada una

d' aquestes; creym haver provat 1' autonomia de la nostra sin-

tacsis, y defiam lín Pérez Galdós a que 'ns desfissa les proves

qu' hem aduides y les raons qu' hem al•legades a favor de dita

autonomia.

Si Kn Pérez Galdós hagués dit que de la lectura de certs au-

tors catalanistes se desprèn qu' cl cataKl no té sintacsis pròpia,

sinó manllevada a n el castellà, li hauriem contestat: Dístingo:

la sintacsis cata'ana que surt dins les obres de tals autors é's la

cistellana, concedo\ la sintacsis catalana que viu encara, gr.icies

a Deu, dins la majoria dels pobles que parlen la nostra llengua,

es la castellana, nego, nego, nego.

V si el famós novel•lista accepta el nostre defiair.ent, ellqii' es

tan afectat d' estudiar esporimentalment els temes de les seues

obres, ja pot es.ser partit a recórrer Catahmya espanyola y fran-

cesa, Ijs illes Halears y el regne de Va'ència, y atiparse de les

col•leccions de folklore catalíí, a veure si es home per tirarnos

abaix cap de les nostres tesses.

^•Que es^d massa amunt En Pérez Galdós per acceptar ni es-

coltar defiaments nostres.^ Donchs que no 'Is acceiit ni els escolt,

que si nosaltres 1- hem d' anar a cercar,... bella basca 'ns dona.

Però que const qu' estam pronles a disci.tir amb Kn Pérez Galdós

y amb qualsevol qui 's present, demunt aqueys punts y t(.)ts els

referents a la nostra llengua eí-timadípsiïna.

2. Y ara una paraula a nels amidis de la llengua cat.dana y
especialment a n-els escrij.tors catalanistes. Tal volta a alguns

vendríi una mica de nou o no admetr.ln lo que deym sobre 'Is

diferents punts de sintacsis catalana qu' hem locals. A n aqu ys

ta!s cls-e t-uplicam que 's ficsin en lo cpie deym y (jt!' ells meteys

estudien els monuments catalans escrits de tols els sitgles y els
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monuments vius, això es, cl parlar actual de les diferents comar-
ques catal.mes. Si tan això, n' estam se^uríssims de que 's con-

vcnceríín de la raó y del fonament sòlit de les nostres tesses.

Sí, 1' us de 1' ansiliar ksser c^n los temps omposts dels verbs

reflecsins y d' aquells intransitins qu' anomenàrem, la concor-

dansa del participi amb lo terme d' acció, /' acusatiu terme d'

acció sense preposició a, el pretèrit imperfet d'• indicatiu en llocli

de /' optatiu en les oracions condicionals y els pronoms personals

dobles anant /' acusatiu devant y el datin derrera, aquests son

els trets més vius, les notes més culminants, els distintius més
característiclis de la nostra sintacsis, que 'ns separen ferm de la

sintacsis castellana, que 'ns donen fesomia pròpia, (]ue consti-

tueixen verament la nostra autonomia sintàctica.

^En volem de sintacsis nostra? No 'n sabem d' altra més qu'

aquesta. VA qui 'n sàpiga, que hu diga y que *ns mostri aont es,

per ont capUeva,

çiQue n' hi ha que no vol n usar aquell ausiliar và aquella

concordansa del participi ni aquell acusatiu sense la preposició a,

ni aquell imperfet en lloch de 1' optatiu en Us oracions condi-

cionals, y prefereixen anar jonyits baix del jou de la sintacsis

castellana y seguir com idiotes, indignes de personalidat pròpia,

que son incapaços de sentir, llaurant el sementer de les Lletres,

no segons el sistema vigent dins la nostra llengua per espay de

set cents anys, sinó segons un sistema foraster que no pot dur

altre resultat que fer mal bé les cullites y matar tota la llecor,

tota la saba p òpia, que es la que 'ns dona y constitueix la nos-

tra vida? Si n' hi hagués molts d' aquests, jvaja quin desengan

més ferest per nosaltres, plens de fe en la virtualidat del poble

català per reconstituirse y recobrarse de cap a peus!

Amadors y entusiastes de la llengua catalana, pensauhi bé

amb això, ficsauvoshi bé, y... sigau consecuents amb les vostres

coses. Esgargamellarse clamant per I' autonomia de Catalunya,

y no comensar per fer efectiva 1' autonomia de la llengua, qu'

esta esclusivament en la nostra ma el conseguirla, es una incon-

secuència y una falta de íbrmalidat que no deixa gens a bon lloch

els qui la cometen.

Amadora y e itusiastes de la llengua catalana, vosaltres que

la teuiu per reyna del vostre cor y vos gloriau de servirvos d'

ella per vestir els vostres pensaments y afectes més Íntims y 1'

enaltiu amb los vostres escrits, ponsauhi bí, ficsauvoshi bé amb
això, y n ) us esposeu pus a que, lletgint les vostres obres els cri-

tichs forasters, hagen de deduir que 'I c.itaUI no té sintacsis prò-

pia, que no té altra sintacsis que la castellana. Y es ben ver des-
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graciadnment que n* hi ha d' escriptors catalanistes que amb la

seua manera d' escriure han ilonat y donen peu a que 4s foras-

ters inimichs ens hagen tirada y ens tirin 1' injúria de que la

llent^nia catalana no te sintacsis.

Amadors y entusiastes de la nostra llengua, p' el bon nom,
per la dignidat, per 1' honor d' a(|uesta llengua nobilissima, no
mereixedora de viure esclava en cap concepte, digna de reynar

dins casa seua com cap altra de la terra,—se fa precís redimiria

d' aqueix esclaxatgc nefant y afrontós que molts li fan patir tle la

sintacsis castellana, cjue tant la malmet, la petxuca y la deshon-

ra. Aquí lo nefant y afrontós no es la sintacsis castellana^ sinó

qu' el catal.1 s' hi someta pegant cossa a la seua pròpia.

Se fa precís emprendre la creuada y batallar sens treva fins

qu' h.lgem conseguida la redenció completa de la nostra sictac-

sis, qu' es alia ont el castellà 'ns ha invadils més; y qu' els nos-

tres inimichs no tengnen altre remey qu' acalar el cap o fogir

devant el llempegueig enlluernador del reynatde la nostra Gra-
màtica, indestructible y perdurable, dins el camp de les nostres

Lletres.

5.5. Conclusions contra 'n Mcnündez l'idal. Lluny cl catald d' acostarsc gens a

n-el caslclla durant els siigles XIII, XIV y XV, com mes and, més lluny n'esti-

gué, perquè el caslclla s en feya sempre enfora com lic Ics altres neollalines,

sufrint una evolució que '1 decanta ferm de casi totes elles.

Les conclusions principals que surten de lo qu' hem al•legat,

son contra '1 catcflràtich-ac ulcmich. Valestaqut:

I.'' Oue la Uens/ua catalana ni en la seua fonètica ni en la

seua morfologia ni en la seua sintacsis estíí ni ha estat may com-

penetrada ni manco identificada amb el castellí, sinó que 'n dis-

crepa com les que 'n discrepen mes entre les neollatincs.

2/ Oue posseim ima fonètica nostra y una morfologia nos-

tra y una sintacsis nostra, les quals presenten més punts de con-

tacte amb cl francès y amb 1' italií y fins y tot amb el portuguès,

que no amb el castellíí.

3." Que les coincidències que té '1 català amb el castelM, si

treym els castellanismes, posteriors a n-el sitgle XV^Í, no \•olen

dir en via neguna que '1 català sia anat a prendre res del castelLI,

sinó que tots dos son sortits de la meteixa soca, de la meteixa

font, de la meteixa mare, 1' escelsa, 1' inmortal llengua llatina.

4.' Que Ihmy el català d' acostarse gens a n-el castellà du-

rant tls sitgles XHI y XI\^, va seguir la seua v'mx ortlin.iria, sense

tramudarse casi gens d' així com va néixer, d' així com va ésser

tot d' un :i, sense perdre cap so dels nadius, sense cobrarne cap

de novell o de manllevat, sense mancabar ni minvar de casi cap

forma.
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5.'^ Qui va perdre sons que tenia, y en va alterar y cobrar de

nous, y deixa formes nadiues y les se tramudà y engarbullà a la

seua manera, fou el castellà. Va ésser allò una evolució que sufrí

durant els sitglcs XIII y XIV, que seguí a n-cl XV y se consuma a
nel XVI y a principis del XVII, evolució que raurà y esveí una
partida de coincidències que tenia amb el català y amb les altres

neollatines, com hem tenguda ocasió de veure eczaminant de
prim conte les divergències del castellà amb el català, que eczis-

teixcn desde'l sitgle XIV y XV y qu' abans no eren tals divergèn-

cies, sinó coincidències.

Convendra indicar les proves de tot això:

Vetaquí que'n diu En Milà dins la seua obra De los Trovadores
en Espana, (P. IV, a. 4, not. i, p. 537): «La lengua castellana ..

presenta en el origen grandes analogías con las de oc y oil, espe-

cialmente con la primera, i." Termmaciones agudas y supresión

de vocales: Nimbla (ni me la), oji (ove'l), viUàn, dulz, est, hii-

inild, ondrad, argent, fiist (fuiste). 2.° ó bien eii en ciertas pa-

labras: torto o tuerto (como en prov.), í- y no ie en otras: bisneto;

/en lugar de /i, ey por / ó e: deytados, cavalleyro (^del port ?);

participis en udo. etc. 3." Un gran número de partículas: el uso
del end (en) y de j ó hi (unas hi ha, de donde el hay, según Sal-

và), per, tant, après, sejtes, sen, fora, ultra, doncas, plus, ond, o

(donde), tro (hasta), siis, suso, alloras; 4." y de otras palabras: li

(le), to, so, soa, sa, qui (que), aquest, eixó, nao, títol, adobado (dis-

puesto), aducho, asiiiar (pensar), barnax (nobleza), bloca (del es-

cudo), cal (importa), luicvos (ops, opus, necesidad), malastrugo
(malastruc, desgraciado), croza (baculo), baticor, ixir, desfer, me-
nar, sosanar (d.:spreciar), dubdar (témer), etc. etc. 5.^ Construc-

ciones: A (en) la torre, han à [úe)fer, à {con) grandes gaudimen-
tos, Diejor de (que), etc. La mayor parte de estàs analogías

dependen de la tormación anàloga de la lengua, però algunas,

especialmente las relativas à ciertas palabras sueltas, fueron de-

bidas a la transmisión, sin que sea posible fijar los limites en este

punto...» (Mart. Mar, >• Hartzenb.).

La major part d'aqueixes formes les ha conservades el català

y el castellà devers el sitgle XV ja les havia perdudes. ;Qui es,

donchs, que s es mogut?
Vegem ara més fil per randa aqueixes tramudanses del cas-

tellà que'l feren tan enfora del català y demés neollatines.

3) Invertia els pronoms personals com el català: — «et dioP

(diole) grandes beredades...» (Anales de los Reyes Godos de As-

turias, etc. crònica del primer ters del XIII, ap. Amador de los
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Kios, llist. Crit. de la Lit. Esp. T. 111, c. viii, p. 407).—Devers

cl sitgle XV ja havia perduda tal forma.

'•) Posava, com el català, article a n-els possessius devant

els noms: c. Dios haya la su anima. .» {Linaics de los Rcys. obra

del primer ters del Xlll, ap. cund. ib. p. 409); €...venga a nos cl

tu reyno...» (Uració dominical). —Üeixíí de ferho devers el sit-

gle XVI.

"") Usava les partícules ///-y, y cnd: «...Los monges que ///

viven en essi cimiterio...» (Gonzalo de Bcrceo, Mila<:;n> Xl\\ ap.

Mencndcz Pciayo, Aniol. T. 11, p. LV);— «Gran cabana de fijos

siempre les fallaràs,
|
derredor de su fuego, que nunca y ca-

bràs ..> (Canciller Ayala, Rimado de Palacio, ap. eund. ib. T. IV,

p. XXX);— «...De todos avia hy tres o cuatro pares...» (Poema

de Alexandre, ib. T. II, p. LXXlV);- «De ninez facia fechos

muy convenientes,
|
y eran maravilladas íV/^/í- todas las gentes...»

(G. de Berceo, ap. À. Bello— R. J. Cuervo, Gram. Cast. n. 384,

in nota, p. 103); —«Partió bien la ganancia a toda derechura
|
e

non quiso ende parte...» (Poem. de Alexa?idre, ap. eosd. ib).

—

A n-el sitgle XV perdé de tot aquei.xes partícules.

^) Tenia participis en //^/l»; «...Quando íwé perduda el rrey

Ruderich...» (Linaies de los Reys, ib. ;// supra, p. 409);— «...E

por ende temido es el heredero...» (Siete Partidas. Part. \T,

Tit. IX, L. X). — Devers el sitgle XVI ja les havia perduts.

«=) Tenia l'us de l'ausiliar ésser per 1' estil del català: «...Los

tàbanos que muerden non son aun venidos...-» (Poem. de Alexan-

dre, ap. Men. Pelayo, ib. T. II, p. i.XXi); - « ..poco tiempo à

que es jiaeida...* (Los Reyes Magos, ap. Amador de los Ríos, ib.

T. II, llustr. 3.^ p. 437);— «Ya eran, Deo gracias, las vírgenes

ril•adas...y> (G. de Berceo, Sia. Orla, ap. Men. Pelayo, ib. p.

XLVl); — A n el sitgle XV ja havia perdut casi de tot tal ausiliar.

^) Fcya sovint concordar el participi amb el terme d^ aeciò

en 'los temps composts: «.. sus companas aquelas avien dexadas...-»

(M/o C/d. V. g;^\y. —«...Àgora, primas la e velda...» (Los Reyes

Magos, ap. Amador de los Ríos, ib.).

LI gran Antoni de Nebrija dins la seua admirable Gramàtica

(L. III, c. XillI, ap. Vinaza, Biblioteca, col. 404) diu: «No pode-

mos decir... nosotros avemos amadas las mugeres. Como dijo un

amigo nucstro... un grande tropcl de coplas no coplas. Las cuales

as licchas, por decir las cuales as hecho aunque esta manera de

decir esta usada en las siete partidas. Mas el uso hechó de fuera

aquella antiguedad».

*) Tenia també, com cl català, l'ausiliar //-, pcro devers el

sitgle XIII ja l'havia perdut: «.. Sobre navas de palos el Duero va
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pasar, \ d la Figueriiela mio Cid y va posar...» fMio Cid, vers.

404-405)-
•') Distingia perfectament el sò de la ç del de la z. Tracta

aquest punt lluminosissímanient el íjran filòlcch americà y amich

nostre estimadt'ssim, R. J. Cuervo, dins son ma.efistral estudi Dis-

quisiciones sobre anti^í^ua orfof^rafia y pronmiciaciòn casdllauas

(Paris, 1895, p. 15-48): retreu una partida d'autors del sit^íle xvr

y XVII que donen fe de la diferencia que hi havia entre els sons

representats per aqueixes ducs lletres, essent lo més provable

que la ç equivalia a ts y la .cr a ds. í,a primeria del sitsfle XVII s'

arribaren a confondre de tot els dos sons, y la Real Acadèmia

Tany 1726 dins son Diccionari d' Autoridats va desterrar la ç de

l'ortografia castellana per innecessària, tota volta que representa-

va el meteix so que la z. El so actual d'aquesta y el de la c de-

vant c i coincideixen completament, son interdcntals, això es,

se pronuncien amb cecco, el qual sembla que no més data del sit-

gle XVII o derreria del XVI segons se desprèn de lo que diuen la

partida d'autors d'aqueys sit^^'les que adueix En Cuervo y que

tracten de descriure el sons de la f, c y z. Don Pere Felip Mon-

lau dins son notable discurs d^ entrada a la R. Acadèmia Espa-

nyola, (Discursos, T. II, p. 314) sostén que aqueixa fou l'èpo-

ca de l'introducció y generalisació del cccco; y Meyer Lübke

(Grannn. T. I, c íl § 441) vé a dir lo meteix.

') Tenia també, ademés del so fort de la s, el fluix entre

vocals, que representava amb una .y (margueSa, ca?,a), y l' altre

amb dues fmaSSa, escaí^Sa). Tracta també meteix aquest punt

admirablement nostre amich coral R. J. Cuervo dins l'estudi

citat (p. 48-52); y cita un sens fi d'autors del sitgle XVI que fan

constar l'ecsistència d'aqueys dos sons de la s, fins a la derreria

d'aquest sitgle, que acabaren per confondre-se de tot; y això se

coneix p'els poetes, que a-les-hores ja feyen concordar v. gr. fie-

So amb ^g-rííeSSo, lo qual els remirats no solien fer amb paraules

així abans de la derreria del sitgle XVI.

j) Donava a la .r un sò paiatinisat, per l'estil de íc italià de-

vant e i, de la c/i francesa y de la x catalana, com se pot veure dins

el meteix estudi de Tespressat filòlech americà (p. 52 et ss.) y dins

la Gramàtica monumental de Diez (Granim. T. I, consonn. es-

J^a_s[n. X, p. 343 et 346). Cita En Cuervo autoridats de Alfonso de

Úlloa (1553), Christoval de las Casas (1570). Bemardo de Al-

drete (161 4) y Gramàtica de la lengua vulgar de Espana. y
Mr. Joret íDu C dans les langucs romanes, p. 213 et ss. ap. Vi-

naza, Bibliot. col. 338) y retreu la de Canisius (Parisiis, MLLV,
p. 45), los quals diuen es.pressament que en castellà la x sonava
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a n-aqiicU temps com se devant / r en italià, això es, que la .r de

\(t/fó/i (jabón), aXcdtrs (ajedrez), coXo (cojo), etc. sonaven lo meteix

que la si de i^Chro-ifrnfo. SCK/tra/o, S,C]0(ro, etc. Consta per l'au-

toridat de la Gratiiatica de la IiU'^ua vulí^ar de EspoTia, de i 559,

y per la del mcritíssim líernat Aldrete (1606) que a-les-hores la

.r castellana sonava just la eh francesa, y posen aqueys eczem-

ples: — CHí7/í7//Vv-. CIl/CHr, QWarhomiier, CWaiitre, dient qu'aques-

ta ell sonava com la .i' castellana, com si estic[ués escrit; Xetialier,

x/Xe. X(jr/'o?i)iier, Xofifre. Per lo tant, era just la x catalana.

Com aque.st so estava tan aprop del de la j, que, segons veu-

rem aviat, no tenia com ara el so guttural, sinó el palatinisat

fluix, a n-el sitgle XVI comensa a confondre-se lo so de la x amb el

de la j, fins que queda confús de tot la derreria d'aqueix sitgle,

segons se desprèn de lo que confessa Rcngifo (1592, Arte poètiea,

silva de eimsonayites, c. lli, ap. R. J. Cuervo, ib. p. 56).

El valor de es y ^s que te avuy la x es ben modern en caste-

llà. Deu venir lo mes lluny de la derreria del sitgle XVII o prime-

ria del XVllI, per les autoridats qu'adueix En Cuervo (ib ), que

sospita que s'introduí per l'influència dels estudis clàssichs, (ib.

p. 68, 69), ja que en llatí aquest era'l so de la x. Es segur que

aqueix so s'introduí dins el català per la meteixa via classicista.

') Donava a lay y a la .^ devant e i, no un so guttural, com
ara, sinó palatinisat, com en francès, italià y català. Tracten

aqueix punt D. Pere Felip Monlau dins son referit Diseurs d' en-

trada a la R. Acadèmia Espanyola (ib.), Diez dins sa Gramniaire

(ib. p. 344 et ss), Meyer Liibkc (ib. § 407, 514, 652) y
R. J. Cuervo dins son preciosíssim estudi ja citat (p 52 et ss.)

y
' dins les notes a la Gramàtiea Casteilana d'En Bello y d'ell

(Not. I, p, 20 et ss.). Cita aquest filòlech una bona partida

d'autors y monuments anteriors a la primeria del sitgle XVII

que fan constar de la manera mes clara y terminant que la j y
la g tenien el so qu'hem indicat, que venia a ésser molt consem-

blant a n-el de / o y; y això esplica perfectament que ditis els

monuments castellans antichs, anteriors a n-el sitgle XVI se trò-

biga escrit coycr per coger, muier per inuger, oyo per ojo, nieior

per mejor, aiejio per ajeno, eoveeyo per eoiieejo/jiio y fiia ^cv Jijo,

fija, piiyo per pujo,yentes per geíites, iitstieia ^cv justieia, liuaic

per liiiage, suhieta per subjeta, eoneeiero per eoneejero^ etc. etc etc.

De les autoridats d'escriptors coetanis que tractaren de descriure

aqueys sons, se desprèn que la g devant / e y lay devant totes les

vocals, varen prendre'l so guttinal aspirat que tenen avu}', la

primeria del sitgle XVII, y a-lcs-hores, en lloch de dites lletres,

a voltes escrivien: Woan f^zr]uan, pelleWo \i^x pelIe]o, tolloWias
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per tcoioCias, ctc. fVid. Bello, Gram. Castell. Notas de Cucrvo,
p:2i).

"') Un'altta traniudansa indica dins la fonètica castellana don
Pere I-'elip Monlau en son referit discurs (p. 315), dient que'l

castellà «ha perdudes les vocals niitjes que tenia a balquena an-

tes del sitgle XV», això es, «vocals de so fosch», com les del ca-

talà, el portuguès, el <^alaych, l'asturià y demés» llenj^ues «romà-
niques»; y que eczistia això dins el castellà «ho va coletgir de la

combinació de rimes dels poetes d'aquella època el Sr. U. Tomàs
Sanchez», el gran filòlech montanyés a n-e qui deuen tant y tant

la llengua -y literatura castellanes.

Totes aqueixes tramudanses qu'ha sufrides el castellà desde'l

sitgle XIII fins al XVIII son estades, com se veu. en sentit diver-

gent del català y demés neollatines, y per això s'es anat allu-

nyant y allunyant d'aqueixes llengües.

Si cl català de vell hagués estat conipeyietrat anil> el castellà,

com tengué l'atreviment d' escriure'n Menéndez Pidal dia 15 de
desembre dalt El Imparcial,— ^\ català l'hauria seguit en totes

aqueixes evolucions. Es evident això; y si no, ;quina compe7te-

traciò seria aqueixa que permetria a la llengua compenetrant de-

cantarse y allunyarse per tants de vents de la compenetrada y
qu'aquesta no so mogués un pel per cap d'aquests vents? jSeria

una de les compenetracions més absurdes y desbaratades que se

fossen vistes may, una compenetració que no eczisteix més que
dins l'imaginació apassionada que l'ha concebuda;

Es així qu'l català no ha patida cap de les evolucions y tra-

mudanses qu'acabani d'estudiar y de demostrar dins el castellà;

y, si no, que diga P2n Menéndez Pidal quina d'aqueixes tramu-

danses hi ha haguda may dins la nostra llengua...

Ergo per aqueix vent no guayta ni's destria ni resulta la

compenetració del català amb el castellà qu' En Menéndez Pidal

assegura qu'eczisteix, y no d'ara fa quatre dies, sinó de vell (de

antiguo).

Ergo aqueixa garrotada de cego del catedràtich-acadèmich, en

lloch de caure dalt la llengua catalana, es cayguda de ple dalt la

seua càtedra de filologia de la Central y dalt la seua cadira de la

R. Acadèmia, deixantles... així com porcu pensar.
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§ 6. I.a nostra prosòdia s'acosta més a l'italiana y sobre tot a la francesa qoe

no a la castellana.— Kl l)r. M<>rjj»dcs y En Menéndez Pidal.

L'inoblidable Di. Morgades dins la seua celebèrrima Pastoral

de 6 de f^ener de 1900 sobre la predicació en català, (|iie va treu-

re del solch tots els centralistes y qu' encara no l'han poguda
pair, digué aquestes paraules: «Nuestra prosòdia es franco-italia-

na, no castellana ..» Y surt en Menéndez Pidal dia 15 de desem-

bre (IÇ.02) dalt El Imparcial, y ens enfloca aquesta: «Yo, aun
con temor de disentir de la fórmula fonètica pastoral, tengo por

mas acertada la fórmula que dan los romanistas: al catalàn le

falta el sonido de u francesa que es el que caracteriza el grupo
lingiiístico hablado en Francia, Provenza y Norte de Italiai. Y.
contestant a D. Artur Maniera dia 6 de gener dalt el Diària de

Banchma, afegí: «... el único sonido característico del Provenzal,

del Francés y de ciertos dialectos del Norte de Itàlia es la //

francesa, y tal sonido no se halla en catalàn...».

Aquesta manera de refutar y contredir la tesis del Dr. Mor-

gades, dona una idea ben magreta dels coneixements d'En Me-
néndez Pidal en filologia romànica o neollatina. Sols aquell que
ignor completament que es el català, pot contradir el Dr. Morga-
des. Recorrent els nostres sons vocalé y consonants, ja hem vist

que casi sempre que'l català discrepa del castellà, es per coincidir

amb K italià y sobre tot amb el francès. Respecte de les vocals ja

vérem que coincideix amb l'italià en lo de tenir la c y la onbertcs

ademés de les tancades, y que coincideix amb el francès en lo

meteix y ademés en lo de tenir una e enfosquida o muda; y res-

pecte de les consonants vé a coincidir amb l'italià en lo so de la

;^ s fluixa, z y se devant e i que sona com lo nostra .iv y amb el

francès coincideix en lo so de c y .í/" devant e i, de /. .v fluixa, z y
eh qui sona com la nostra x. Per altra part, hi ha que tenir en

conte que totes les coincidències que té amb el castellà, les té

igualment amb el francès y l'italià De manera que 'Is sons iguals

que tè amb cl castellà, los hi té amb l' italià y el francès, y llavò

té amb aquestes dues llengües la partida de coincidències qu'hcm
vistes, que son precisament altres tantes de discrepàncies amb lo

castellà. Ergo la nostra prosòdia està sense comparansa més
aprop del francès y de l'italià que del castellà, es més italiana y
francesa que castellana; ergo el Dr. Morgades dins una Pastoral

demostrà sebre més filologia romana que'l catedràtich de filologia

comparada de l'Universidat Central dins un article de tantes

pretensions com el de dia 1 5 de desembre.

Y lo que fa més rialles es la estratègia d'aqueix home per
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combatre'l Dr. Morgades, al cel sia. Perquè tot bon centralista

ha tie pegar qualque enfuyta a n-el Dr. Morgades, y En Menén-
dez Pidal cregué del cas pegarlahi prenint la fua de dins el camp
de la filologia; y, en lloch de demostrar que la prosòdia catalana
no tenia res que veure amb l'italiana y la frapcesa, o que tenia

més que veure amb la castellana que no amb aquestes; en lloch

de demostrar això, qu'era lo llògich y lo ünich que estava bé a
un catedràtich de filologia comparada y acadèmich de l'Iíspa-

nyola per afegitó, prengué un altre tirany, dient que creya mís
ave?igu{ia que la del Dr. Morgades la fórmula que donen els ro-

manistes: el català no té'l so de U francesa que es el que caracte-

risa'l boldrò lingiíistich parlat a France, Provensa y Xort d^Ità-

lia. Això no era més que alterar els termes de la qüestió, limitant

a n-el nort d'Itàlia lo que'l Dr. Morgades havia dit de la prosòdia
italia)ia sense distinció de regions. Per res se referí'l Dr. Morga-
des a nel nort d'Itàlia. Sortir en Menéndez Pidal concretantse a
n-aqueixa regió, va ésser una... sortida, tot lo eníi^inyosa que se

vulla, però contraria de tot a n-els bons principis de la discusió

seriosa y correcte.

^Y que'ns vé a contar ¥a\ Menéndez Pidal que'l català no té

la u francesa, característica del francès, provensal y dialectes del

nort d' Itàlia, y que tal u es l'únich so característich d'aqueixes

llengües? ^Tal importància té aqueix so que, si'l català no'l

posseix, ja no pot formar boldró amb dites llengües separada-
ment del castellà.? ;No estan conformes tots els filòlechs, co-

mensant p'Hn Litre, En Díez, En Meyer Lübke y En Morel-

Fatio, que'l català es una branca de la llengua d oc y qu'

aquesta y el francès formen un boldró entre tetes les neollati-

nes.f' ^no es evident que l'italià està més aprop d'aqueix boldró

que no '1 castellà?

iQue la // francesa caracterisa'l francès, el provensal y els dia-

lectes del nort d' Itàlia! ^Ignora En Menéndez Pidal que tal u es

ben moderna dins el provensal y que's deu esclusivament a l'in-

fluencia francesa que s'hi desplega la derrería del sitgle Xlll y
primeria del XIV? Que don un repasso a n-En Diez (Gramm.
T. I, voyell. prov. p. 363) y a n En Meyer \J<x\í\íç. (Granunaire,

T. I, vocal.. c. 1, § 49, p. 75), y ho tocarà amb les mans. jQue tal

u es la característica d'aqueixes llengües! Y ;que vol dir En Me-
néndez Pidal amb això? ^Que no hi ha altres llengües que la ten-

guen? Hem de suposar que no vol dir això perquè creym que se-

brà que tal u la tenen també l'alemany, el romanx y el portuguès

y alguns endrets de la costa sur d' Itàlia. (Vid. Diez, ib voyell.

franc. p. 336; Meyer Lübke, ib, § 47, p. 71). ^S'atrevirà a dir En
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Mencndez Tidal que totes aqueixes llongues formen un boldró

lingüisticl) perquè tenen tal ur jA veure si s'hi atreveix!...

jCJue troba mes avoiginhx /a fórmula dels romam'sfis: a 7i-cl,

català li mafica la Mfrancesa, que caracterisa cl holdrò liugüistich

parlat a Frame, Prcroensa y el nort d^ Itàlia! Y ^que te que veu-

re aqueixa /í'/'W/z/ír amb la del Dr. Morgades? ^Son tal volta opo-

sades ni contradictòries?... ^Y ja no troba altra cosa Kn Mencn-

dez Pidal dins els romanistes per oposar a n-el ür. IVIorgades? Hi

ha que convenir en que: o n'hi cerca y no n'hi pogué trobar cap

de més sustància o que va creure que, per pegar l' enfuyta a n-el

Dr. Morgades, no importava consultar cap ro)na)iista.

jBons estan certs caps-parcs de Madrit per cremarse les ce-

lles ni anar a consultar autors ni mirarse en lo que diuen quant

les venen ganes de capxifollar catalanistes!

§ 7. Pero ci lo que digué En Pompeu Fabra a XAteneu Barcelonès, de que

7

català s'es anat acostant acostant a n-el castellà fins a idíntificarshi, de tal ma-

nera que ja's pot dir que Is catalans no som ni un poble bilingüe, sinó que usam

una llengua tota sola amb dos jochs de paraules}

Vegemho de prop això d' Kn P'abra qu' En Menéndez Pidal

ens retreu, figurantse que amb aquesta costerada ha de tirar a

fons tots els catalanistes, deixantnos ben soterrats devall setanta

canes d'aygua.

Lo pruner de tot hi ha que tenir en conte qu' En Fabra es un

amador fervent, un entusiasta, un apòstol de la llengua catalana,

que estima amb tot lo seu cor, y consagra a I' estudi y enaltiment

d'ella tota la potència de les seues facultats y tota l'estensiò dels

seus coneixements gramaticals, que son molts; y, naturalment,

voldria que tots fessen lo qu'ell la, que tots traballassen aixi com
ell per la restauració, depuració y netetjament de la llengua. Ell

ademcs ha viscut casi sempre a Barcelona, que no es el {)uut aont

el català se conserva més pur ni d'un bon tros; y digué lo que digué

precisament a Barcelona. Lo qu'ell se proposava alia era aplicar

un revulsiu, pegar un cop fort per desxondir la gent y fer fer més

via a n-cl moviment restaurador de la nostra llengua qu' iniciaren

els patriarques En Carles Aribau, En Rubió y Ors y En Marian

Aguiló. Ell va parlar fort, ho feu un poch gros, va eczegerar una

mica la nota, com ho fan tots els entusiastes, per conseguir millor

son objecte, per esperonar l'amor propi dels catalans y escitarlos

més y més a traballar per la depuració y enaltiment de la llen-

gua. ;Que a Barcelona y demés grans poblacions catalanes n'hi

ha molts que ))atexen l'influència castellana? iQue'n pateixen



— 529 —

molts dels escriptors catalanistes? jQui hu dubta quc's així! y no
pot ésser d'altra manera. Lo estrany, lo ^ros es c|iie no'n jiates-

quen més. (iQue té d'e.strany que'ns sia entrat c[ualquc mica'l

castellà si fa més de docents anys que's destexinen y ho fan de
tot per aíicarlonos [)er tots vents, tant si v<jlem com si no volem?
Però que's desen<íanin els centralistes, ^'i> castellanistis: lo cjue

no iian conseguit, ja no hu conseguiràn, per bé que branquetgin.

Lluny de fer donar ca[) passa pus a n-el català cap a n-el castellà,

tot lo c[ue <^uanyanin, serà que se'n fassa més enfora. S' es ini-

ciada la descasti'lliDiisació, y ja no iii ha forses humanas (jue la

capturin: seguirà endevant, venga lo que venga.

Y ^-qui hu dubta que s' es iniciada la dcscastellanisació? No
hi ha més que comparar tant a Catalunya com a Mallorca

lo t[u' escrivien els que iniciaren el renai.xement y hi prengueren
_

part, amb lo qu' escriuen allà y aquí els qui sostenen y fan anar

avant el meteix renai.xament. ^'Qui hu dubta qu'avuy el llen-

guatge es més pur, que no hi lia tants de castellanismes, que
catalanctja y inallorquinctfa més?... l'^s ver y ben ver que encara

n' hi ha de castellanismes y fa maig per Uarch 1' influència

castellana, però d'això no's dedueix lo que pretén En Me-
néndez Pidal. Que's tenga en conte que fa trecents anys que
patim l'influència castellana: una influència de trecents anys no
s'esvceix ni s'anul•la amb quatre grapades; no basten cincuanta

anys ni cent; no basta una generació ni dues. Lo que sí basta y
sobra es la voluntat resolta de tot un poble que diga: això Jic de

fer. Y aqueixa voluntat ja hi es dins cl cor de Catalunya y Ma-
llorca, y ja s'hi es comensada a manifestar y a obrar. Lo que

interessa es esperonar aqueixa voluntat, escitarla, feriria, enardir-

la, despertaria dins tots els cors, fer que siga un foch que prenga

per tot arreu y que no'n quedi una d'animeta catalana ni ma-

llorquina que no s'ablam d'aqueix foch y aont aquella voluntat

no s'hi manifesti d'estimar de bon de veres la nostra llengua,

perquè Deu la nos ha donada, perquè l'aprenguérem amb els

glyps de llet y besades de les nostres mares, perquè es la nostra;

y sols son els pobles degenerats, xorchs y esveuvats que despre-

cien y desjecten lo seu.

De manera que convé que tenguen paciència Kn Menéndez
Pidal y demés centralistes: y, si no'n volen tenir, que no'n ten-

guen: si encara patim de castellanisme, no'n patim taíit com fa

vint, trenta, coranta ayns; y d'aquí vint, trenta, coranta anys,

no'n patirem, si Deu ho vol, tant com ara.

Per això, si Kn h'abra o un altre entusiasta torna alsar la veu

ferint fort els qui castellanisen. condemnant y ponderant la caste-
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Ihinisació dtl iotn/à, (\uc v\n \)ni\v^\\ l'.ii Mcncndez Pidal la figa

p'cl ca]K)ll ni tlon a lals (Icclaiiiacions cl sentit (iiit- n<> tenen, si

no la vol errar de niit«; a initj^. L'entusiasnie d'I•ln l-'abra per la

nostra llengua, l'amor vivissin.ia que li té, li feu eczegerar una

mica massa lo que digué a \' Afcfnu Haneloncs. Lo que va dir,

es ver respecte de molta de gent de Harcelona: aplicat a tots els

catalans y a totes les regions que parlen la nostra llengua, nt) es

ver, ni's i)ot admetre; y la prova està en lo que deixam demos-

trat contra ICn Menéndez l'itlal en los articles anteriors sobre la

fonctica. ifiorfolojria y svitacsis catalana y els altres punts de-

batuts dins aquest estudi.

;Oue iliria l'.n Menendcz l'iilal si nosaltres tle les declama-

cions dels puristes castellans, que n'han dites de tan grosses

sobre V afrauccsauioit y els galicismcs del castellà, cjuel tenen

tan sollat y empobrit, en treguéssem la consecuència (|ue'l cas-

tellà està coinprcmtrat y idoitifuat anih elfrana's? Donchs aixi

com ell rebrotxeria per il•lògica )' absurda tal consecuència, no-

saltres feym lo meteix amb la (luc pretén treure ell contra la

nostra llengua estimadissima.

Se desengàn el Sr. Menénde/. Pidal: la filologia no es vengu-

da a n-el mon per posarsc a n-el servici de la política, y manco
d'una j)olitica tan carron)'a com la coitralista, y fa cjuedar ma-

lament el cjui tract de subjectaria a tal servici com la hi ha vol-

guda subjectar el catedràtich-acadcmich, deixant scriament com-

promès el seu nom, cjue fins avuy haxia fet prou bon paper dins

les lletres castellanes.

XI.

La noslra llenyua liiiis I;i coiifederació cai;il.tiia iiragonesa: .;era la lleiij^ua liahi

lual dels reys y de llur cancilleria o ju t se'n ,'iervien jter les co»es peculiars

del ii'tiiltil ialiila^

A(]uest es el i>unt (lu' ara'ns toca veure d'apmp.
Combat V.w Menende/. l'idal a(|ueixes paraules del catciis-

mc catalanista: «en català se dirigien a les Corts tle la conledera-

ci<') catalana-aragonesa aquella sèrie de reys il•lustres, (juant la

Corona d yXragóera la primera potència del Mediterrani». Contra

això escriu lo següent:

ICs sensible que, habiéndose u-iudo (|ue junlar dos autori'>,

p.ua escribir este catecismo, ninguno de los ilos conociera bas-

tanle la historia de su tierra; seria bueno que el uno hojease,

por ejemplo, la colección diplomàtica de Campmau)- ó de liofa-
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rull }' cl otro los comentarios de Rlancas, y allí veran que las

Cortes de la cotifcderaciòn catalano-ara^onesa jainís tuvieron

I)or Icnj^Lia oficial el catal.ín; (jiie los revés de Araj^ón, aun los

de dinastia catalana, einpleaban el catalàn S(')Io en Catalufia, y
usaban el espanol no solo en las Cortes de Aragón, sinó en las

relaciones exteriores, lo mismo con Castilla ó Navarra que con

los reyes infieles de Granada, de Àfrica ó de Àsia, pues aun en

los días de mas ini[)ortancia de Cataluna el espantjl se iniponía

coino len<4ua del re)•no araj^onés y el catalàn se reservaba para

los asuntos peculiares del condado catalrín».

Donchs bé, nosaltres, practicant aquell ada<yi castellà: del

euetnigo el coiisejo,—\\c\\\ fulletjats v mirats fulla per fulla els dos

toms de la col•leció diplomàtica d'ICn Capmany y els eoranta

de la d' \'a\ HofaruU (Documents de Íarxiu de la Corona d'Ara-

gó) y els Comentaris d'En Hlancas, y vetaquí'l resultat que

n'hem tret:

A. Memorias històricas sobre la Marina. Comercio y Artés de

la antigua ciudad de Barcelona por D. Antonio de Capmany.

Dins el tom III (I de la Col•lecció Diplomàtica) hi ha aquests:

DüCUMEMTS EN LLATÍ: ») Decret d'ICn Jaume I, dirigit a

tots sos vasalls, pag. i(^\
*>) Provisió de N'Anfús III, dirigida a tots

sos Veguers. Baties y demés oficials, p. 56; «^j Provisió d'En Pere

I\', dirigida a tots els llochs de la seua domifiació, j). 123; '^) G«/í^/-

^^'•í' que dí)nava'l mctcix a tots els qui s'embarcassen en les naus

de Barcelona, p. 126; ^) Pragmàtica sanció d'En Eerràn V dirigi-

da a tots sos vasalls, p. 323; '') Cèdula del meteix a tots sos ofi-

cials, p. 325; e) Carta dels Concellers de Barcelona a n els Co-

mandants de Iarmada de Castella, p. 170; '^) Carta dels meteys

a n-el Soldà d'Egipte, p. 284; ') Carta dels meteys a nel meteix.

p. 294; J) Carta de la ciutat de Barcelona a n-el meteix, p. 306;

'") Carta dels concell. de Barc. a n-el meteix, p. 313; ') Carta

dels meteys a n-el Baixà d' Egipte, p. 346.

DOCUMKNTS EN CATALÀ: a) Lletra A'MnVerc: W a tots els

Capitans. Patrons, y Oficials dels seus regnes, p. 390; ^) Lletra

dels Concell. de Barc. a n-el Batle y Cavallers de Sevilla, p. 75;

") Lletra de la ciutat de Barc. als mercaders cathalans e'ls al-

tres de la senyoria d'Aragó, p. 83; «i) Lletra dels Concell. de

Barc. a D. Anfós XI de Castella, p. 93; ') Passaport dels Con-

cell. de Barc, endressat ízA- honrats... tots e sengles Patrotis de

coches e d' altres vaixells e altres quals que quals. p. I i i; ^) Lle-

tra dels meteys a D. Joan I de Castella, p. 160; s) Lletra dels
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nick•)> a Wí/ Rrv dt' Tunis. \>. _' 39; '') Ili'tra dels nicteys a r ar-

i:;cníi•r (tresorer) del Rey de /•'raiiee, p. 249; ') Lletra ílels ine-

teys a w-el Rey de Tunis, p. 271; J) IJetra de la ciutat de Harc. a

n-<7 Rey de PortUij^al, p. 276; ^) Lletra de la lueteixa a w-el uie-

teix, ib.; ') Lletra dels Concell. de Barc. a x\-el Rey de Tuuis.

p. 287; •") Lletra de la ciutat de IJarc. a w-el Rey de Ih\i^ia,

p. 2S7;"") Lletra de la meteixa a n-els Maj^istrats de Marsella.

]). 2S9; «') Lletra ile la meteixa a n-el Governador de LJan(!;nedoe

,

]). 29S; P) Lletra ílels Concell. de líarc. a n-el llrrey de Sarde:

f/ya. j). 301; 1) Lletra dels nieteys a //;/ niereader d Aleixa)ulria

iVEgipte, p. 305; f) Lletra de la ciutat de Barc. a n-el ebnsul de

Frauee a Aleixandria d' Egipte, j). 307; ») Lletra dels concell. de

Barc. a-íV Virrey de Sieília. p. 310; ') Lletra dels meteys a n-r/

Governador de LJanguedoe, p. 329; ") LJetra de la ciutat de

Barc. a n-el Virrey de Sieilia. p. 345; ") Lleira dels Concellers

de Barc. a n-el Prefecte de la Duana d''Aleixandria d'E.gipte,

p. 372; ^) Lletra dels meteys a n-el Rey del Marrocli, p. 373; >')

LJetra dels meteys a n--í7 A'^;^)- í/<- Nàpols.

De manera que'n tot el tom no hi cap document en castellà

més (ju'ali^uns endressats a n-els reys o pcr.sones de Castella o

referents a co.ses peculiars dels territoris de llen<;ua aragonesa.

Tots pis altres documents estan en català o en llatí.

Dins el tom IV (II de la Collecció_ Diplomàtica) hi ha aquests:

Documents en llatí: ^) Cèdula d'iui Jaume I a missat-

<j[ers <.cus per la ciutat d'Aleixandria d^ Egipte, p. 6; '') Despatx

d' l'-n Jaume II a un apoderat seu de\'ant el Rey de Tunis.

p. 79; •=) Poder à' V.n Pere IV a un plenipotenciari seu devant el

Rey del MarrocI/, p. 136; ^) Lletra cVV.n Joan II a l'Emir y Mi-

nistres del Soldà d' Aleixandria. p. 25.

Documents en català: =') Tractat de pau entre 'n Jaume I

y el Rey del Marroch, p. 7; '') Tractat depau y de còrners entre 'n

l'ere IIÍ y el Rey de Tunis, p. 9; ^) Capítols de pau y còrners cju'

l'-n Jaume II proi)osa a la Senyoria de Gènova, p. 14; ^) Capítols

d^ annstat v aliansa qu'Kn Jaume II proi)osa a n-el Soldà d'

Egipte, p. 17; ") Tlmhaixada d'I^n Jaume II a Kassan. rey dels

Mo)igols, j). 2<S; <) Lletra del mefeix a n-el Rey de Tunis, p.

33; K) Tractat de pau y conters del meteix amb lo Rey de Bogia,

P- 39; "^j /:////''/ /-iv^''/<í del, meteix a n-el Rey de Tunis. p. 35; ')

Instruccions d' l'ji Jaume II a son embaixador p'el tractat de pau

.amb el Rey del Marroclt. j). 42 et ss.; J) Ca/ítols ile treva d'I-ji

Jaume II amb el Rey de Bogia. ]). 51; '") Tractat de pau del me
teix amb el Rey de Tunis, p. 55; ') Lletra del meteix a n-el Rey

de fJogia.p. 62; '") Lletra de creensa del meteix p'cls dos embai-
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xaclf)rs .1 n-íí Soldà de luiòi/onia, p. 64; ") L•iuluiixada del meteix
;i n-cl Soldà d^ l^i^i/^íc, p. J y, ") líinbaixada del ineteix a wet Rey
del Marroch, p. 75; i') Lletra del ineteix a welRiv de Tunis y

Boj!^ia, p. 81; 'i) Tractat de pau del meteix amb lo ineteix Rev de
Tunis y Bo^ia, p. cS2; •) Provisió d'JMi Pere IV a tots els <:^ovcr-

)iadors de les f^rovincies marítimes dels seus reytus, p. i 1 2; •"'j Po-

der i\\\\\w Pere IV fa a un ])lenip()teiiciari |)er />resentarse a n-el

Rey del Marroch, p. 123; «) límbaixada d'l•ln Pere IV a x\-el Rey
de Fez, p. 124; ^'^j Privilegi dC \Lx\ Joan I endressat a totes les Au-
toridats que dependien d' elly a tots sos súbdits, p. i.SK; ') Provi-

sió de N'Anfós V establint retgles sobre mercaders alemanys y
saboyarts, p. 215; ") Provisió de N'Anfós V sobre armament cíe

galeres, dirigida a totes les autoridats y súbdits seus, \). 219; ^)

Lletra d'iün Joan II a w-el Tinent de Prothonotari d'Aragó,

p. 265; ") Edicte d'En Ferran V a tots els Governadors de pnrvin-

cies marítimes d'Aragó, p. 272; >') Lletra dels consols de Barce-

lona a n el Rey de France, p. 304; ') Guiatge y sal/conduyt del

Virrey de Catalunya Yi'el capità y tripulació d una galiota mora,
any 1594, p. 337.

Documents en CASTEI.LA: ^) Proposicions d'aliansa d' ICn

Jaume II a n-el Rey de Granada, p. 25; ^) Lletra du creensa d' \\\\

Jaume II per Ya\ líernat de Segalar a n-r/ Rey de Granada,
p. 30; '^) Lletra de creensa del meteix ji'Iui Jaume Husquet a n-el

meteix Rey, p. 3 i ;'') Z/r/rí? del meteix ',x n-el meteix, p. 32; ")

Tractat de pau entre 'n Jaume II y el Rey del Marroch, p. 42; •")

Tractat de pau d'I^n Pere IV amb el Rey del Marroch, p. 121.

Tots els altres documents d'aquest tom IV referents a les Ba-

lears, reyne de València y demés dominis dels reys d'Aragó, en
treure'ls territoris de llengua aragonesa, estan en català o en
llatí.

Ue manera (}ue P^n Menéndez Pidal envia els autors del Cate-

cisme català a fuUetjar la Col•lecció Diplomàtica d'iui Capman}-
per que aprenguen que 'Is reys d^Aragó, fins y tot els de la dinas-

tia catalana, just usaven el català dins Catalunya y just per les

coses peculiars del comtat català, y cjue en lo demés usaven

\'espa)iYol, que diu ell, això es, el castellà, lo meteix que per les

relacions esteriors amb els reys infeels d' Àfrica y Àsia; y cÍgc-

tivament, aqueixa Col•lecció demostra tot lo contrari. S'hi veu
que'l castellà just s'usava per les relacions amb Castella y el

rcNiíe de Granada y qualque volta amb el rexne del Marroch )•

llavò per les coses peculiars del territori aragonès pròpiament
dit, y en canvi s'usava '1 llatí o'l català per les coses generals a

tots els Estats que componian la Corona d'Aragó y per totes les
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peculiars no sols tlcl comtat català, siiio del rcj-iic de València,

Balears, Sardenya y Sicilià.

A(|iiella Col•lecció fa veure que 'Is reys d'Araj^ó en ses rela-

cions esteriors amb los reys infeels d'Africa y Àsia no usen el cas-

tellà mes (]uea v»illes per tractats de />au aiiil> cl rcy del Marroch;
ara amb // Rey dt- lu>í^/a y amb el de Fez y amb el de Tuíiis r el

Soldà de Juil>iloN!a (Aleixanilria d I^jj^ij)te) y Kassan, re}- dels

Mongols, usen el català y devej^ades el llatí; }' en català's comu-
ni(iuen amb el meteix Rey del Marroch fora i)er aquells dos //rtc-

tats de f^au eludits. Dins ac|uella Col•lecció''i^ veu (]ue la ciutat de

Barcelona's comunicava en català amb els Reys de Castella,

amb el I^atle y Cavallers de Sev/lla. amb el rey de Tunis, amb
l'argenter del Rey de France, amb el Rey de Portugal, .unb el

de Boj^ia, amb els Maj^istrats de Marssella, amb el Ciovernador

de Llan<íuedoc, amb el Cònsí)l tle l•'rance a Aleixandria, amb el

Prefecte de la Duana d'iMeixandria, amb el Rey del Marroch y
amb el de Portunal.

jl•'fectivament resulta, provat qucVi" reys{ d'Ara^s^ó. se sen'ieti

de r es/^am'ol oi ses relacionis and) los reys infeels d*A/rica y

Àsia. y que no nu's usaven el català a Catalunya y just per les

coses peculian; del comtat català!

Però bé: En Mcnéndez Pidal c|u'envia 'Is autors del Catecis-

me catalatiista a fulletj-nr la Col•leció Diplomàtica d'En Cap
man)-, ;l'ha fullctjada ell? Si l'ha fulletjada ;com té cara ePalsarli

'1 fals testimoni que li alsa? V si no l'ha fulletjada, jcom s'atre-

veix a dirne lo cjue'n diu y a donar el concell cjue dona a n-a(|uells

autors, en lloch de prendre'l ])cr ell meteix?

Cosas tenedes. el... Menèndcz, quefacen fablar las piedras...

V>. Colección de documentos inèditos del Archivo General de la

Corona de Arai^^ón. publicada por cl archivero tnayor D. Pros-

però de Bofarull. Barcelona. 11^47-1876. 40 toms.

IS,^o rqjí, \e<j;em si es ac|uesta altra Col•lecció la (|uc dcmoslr
que'/.v Revs d' Ara^ó sols usavefi el català dins Catalunya, y on-

praven el castellà en llurs relacions amh los reys infeels d' Àfrica

y Àsia y el castellà s' imposa7'a dins la Corona d' Arai;;ó. reser-

vantse I català per les coses peculiars del comtat català. Ve-

gemho si hu es la Col lecció d'ICn Bofarull la (|ue demostri tot

això c|ue'ns dona per tant cert )• se^ur V.n Menendez Pitlal.

Dins el tom 1 no hi ha més documents en castellà que 'Is de

coses peculiars de persones y territoris de llengua aragonesa,
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castellana y navarresa, y una caria del re)' j'.n Marli ,i n .-i Kc)
de Granada (p, 25). l•ln canvi hi ha cartes en català a n-el Rey
y Reyna de Sicilià {\). 1 14, 133, 136, 183) y a n-el Duch de Hor-

^onya (p. 166).

Dins el tom II no hi ha mes castella-ara^a)nés iiue'ls docu-
ments firmats de les Corts o particulars dej reyne (.l'Araj^í) prò-

piament dit o del Rey de Castella o d'ICn l•'ernin d'y\ntequera o
sos representants. En canvi '1 Parlament de Calatayut se dirigeix

en català a n-el Rey de Castella (p. 183, 265), a n-lCn Ferran
d'Antequera (p. 185), a n-el (jovernador d'Arag(j (p. 197), a n-els

Jurats y Capítol y Concell de Saragossa (p. 234), y a n-els Di-

{)utats d'Ara<^ó (p. 268). Y si les Corts d'Araji;ó se dirigeixen en
aragonès a les de Catalunya, aquestes se dirigeixen a n-aquelles

en català.

Dins el tíMií III no hi ha pus castellà-aragonés ((ue lo dit o

escrit de les corts d'Aragó o d" aragonesos, Ferran^d Antequera

y sos representants, y una carta d' aquest a n-el Rey de F-ez

(App. p. 25) y una altra a n-el de Granada (App. p. 34). Tota la

resta o es llatí o català. Y se nota una cosa molt curiosa y signi-

ficativa: En Ferran d Antequera, que abans del Congrés de Casp
semj)re escriu en castellà, tot d'una d' ésser elegit Rey d'Aragó,

ja no escriu pus en castellà si no es a gent de Castella; ja escriu

en català a n-En Ramon Fivaller, conceller de Barcelona (ib. p.

14); a n-el Duch de Clarensa, fill del Rey d'Inglaterra (ib. p. 28);

a n-el Rey de France (ib. p. 35), a n-el Duch de Herri (ib. p. 42);

a son fill primogènit (ib. p. 50).

El tom IV es tot referent a l'unió de Aragó amb Catalunya,

y està tot en llatí.

El tom V es tot català; conten les Ordi)iacioiis de govern y
casa real de la cort d^Aragó d' En Pere 11' sobre' I retgitnent de

tots els Oficials de la sua cort. Dins la pag. 197 s estableix «la

manera d'escriure letres a diverses persones». Y posa mostres de
lletres amb endressa al Papa, als Cardenals, al línipcrador,

F.iiiperatriu y Rey de Romans; al Rey y Reyna de Prance y
a llur Priniogcjiit, al Rey de Castella, al de Marrodis, al Pa-

triarca de Contantinoble , als Arquebisbes, Bisbes, Arquebisbe

de Saragossa, al Gran Mestre de St. Joan de Jerusalem, al

de Alontesa, al General dels Fra-Menors, al Rey de Sicilià,

al Germà del Rey de France, al Comte Destampes, al Duch
de Forgonya, al Dux de ] 'eneeia. al Comte de l•landes, al

Podestà de Florença, als Jurats de Saragossa, al Governador
d' Aragó, al Çalmedina de Ceragoça. Donchs bé, totes aques-

tes mostres y endresses estan en català, lli ha ademés dins
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aquest tom )• lanibc en català les Ordinacious del metcix Pere

IV sobre la consa^aci*') dels Rey d'Araj^(') y coronacití de les

Rexnes.
Dins el t(»in \'l no hi ha mes documents en castell.i (|u'ai^uns

referents a n-el re\ne tle Xa\arra y a araj^onesos (j). 102-1S3), )•

cjuatre cartes d'l•ln l'erelV fetes a Daroca al Marhío de la Seca

de Barcelona, a Hernart Sapcra, a Ramon Juncosa y a Lope
(iuiaster j). 244-47) c|ue devien ésser aram<tnesos. La resta esta

en catalíí o en llatí; essent de notar una lletra d'ICn Jaume I a

tots sos Vai^uers, Baties, etc. en llatí (p. <Si), una LlÍL^a d'ara<fo-

nesos y catalans en llatí (p. 83), una carta d V.w l'ere IV, en ca-

talà, a n-el l'apa (j). 254), y cartes també en català a n-el Senes-

chal d*A(|uitania (p. 35^), a n-el Soldà d'ICj^ipte (p. 370), a W\\-

mira)•l del Solda de Babilònia ip. 372), } llavò Onii)iiuioiis de

í^íKHni y citsa real d'Aragó A'\\\\ Pere II, d'I-^n Jaume II, d'l•'n

Pere IV y d' L•ln Joan I, totes en català.

Dins el tom VII just hi ha en castellà les cartes d'iüi Pere IV
al Rey de Castella y les d'a(|uest a ti-aciuell }• cjualcuna altra di-

riji^ida a persones castellanes.

\\\ tom \'ill està destinat a Mitnicipalidats. Tots els docu-

ments que conté fins 1' any 1 329, son en llatí, fora un en castellà

del poble de Sailava (Aragó.) De la plana 157 fins a la fi no hi

ha més documents castellans que 1' Ordeïuinsa uiunicípal <\c\s llo-

garets de Deroca (p. 300) y do S.iragos.i (p. 342). Tota la resta

o es català o llatí.

Ris toms IX y X contenen 1' obra d* En Monfar Historia de

los Coiides de Urgel.

El tom XI se compon del Repartiment de MalLirca y Valen-

cià en llatí v el de Sardenya en català.
\ * *

V.\ tom XII es tot català: son llistes d'-'ls fochs de Catalunya,

viles y castells del Rosselló y la Cerdanya y els censals del Rey.

VA tom XIII conten una sèrie de monuments literaris cati-

lans dels sitgies XIV y XV.
Kl tom XIV y els següents fins el XXV son de coses referents

a la guerra de Catcilunya contra'l rey P.n Joan II. D' aquests dot-

ze toms hi ha el XIX, el XX, XXIV y XV tols en català y
qualque mica de llatí. Els altres no contenen més documents
castellans que Ms provincnts de personatges castellans o arago-

nesos. Dins el XXIV els Depiitats det Geucral Consell de Cata-

lunya se comuniquen en català amb el Rey de Sicília (p. 1 48 y
38S), amb los cmbaixadors del Rey de PVance (p. 1S2 y I06^,

amb lo Duch de Borgonya ([>. 2l6), amb la Diiquesa de Borgo-

nya (p. 217) y amb .Moss. J(jan de Beaumont (p. 2 55)•
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EI tom XXVI només du en castellà unes c.irtesdcl secretari

del Príncep de Viana, la d' aquest a n-cls literats d' I•lspanya y
les capitulacions matrimonials d' En Joan II amb D." Blanca de
Navarra. La resta esta en llatí o catalíí.

Els toms XXVII y XXVIII inclouen els opuscles d' En Car-
bonell, en català.

Els toms XXIX, XXX y XXXI les ocupa '1 procés d' En
Jaume III de Mallorca. Els XXIX y XXX son tols en llatí y ca-

talà amb una micoya de francès (p. 336). El XXXI es també tot

llatí o català, y Uavò una carta en francès (p. 462) y unes cjuan-

tes cartes en castellà, que componen devers tres planes (p. 228,

270, 284, 285 y 324), dirigides a n-el Rey de. Castella y a qual-

que personatge aragonès.

Els toms XXXÍI, XXXIII y XXXIV inclouen el procés d«

En Bernat de Cabrera, y no hi ha més que llatí y catalí.

Els toms XXXV y XXXVI inclouen el procés del Comte d'

Urgell y sa familia, y no hi ha més que llatí y català.

El tom XXXV^II, destinat a la guerra de Castella, Aragó y
Navarra (any 1431): tot es aragonès y castellà y qualque mica
de llatí.

El tom XXXVIII inclou els processos dels nobles de 1' L/nió

aragonesa. Tot es castellà- aragonès y llatí, fora lo referent a la

part que 'I reyne de València prengué en el moviment aragonès,

qu' estíí casi tot en catalí.

EI tom XXXIX conté llistes de les rendes de la Corona d'

Aragó: les de Catalunya, València y Aragó estín en català. Les
rendes y batliu general d' Aragó estín en aragonès; y la relació

dels castells d' Aragó, València y Catalunya esta en llatí.

El tom XL està destinat a gremis y confraries de la Corona
d' Aragó, No hi ha més documents en aragonès que 'Is capítols

d' alguns gremis de dins Aragó, y alguns d' ells son en llatí.

Els capítols dels gremis o confraries de Catalunya y València

estan casi tots en català y qualcún en llatí; cap en castellà.

De manera que dels coranta toms de la Qüllecció d' En Bo-

farull tampoch no 's dedueix lo qu' assegura 'n Menéndez Pidal,

qu' els Reys d' Aragó, fins y tot els de la dinastia catalana, just

usaven el català dius Catalunya, y que 's servien del castellà

en llurs relacions amb los reys in/eels d A/rica, y Àsia y que 7
castellà s' imposava dins la Corona d' Aragó y '/ catalans reser-

vava per les coses peculiars del contat català; sinó que's dedueix

tot lo contrari, qu' era 1' ar^zgones o castellà que 's reservava

just p' els territoris y persones d' aqueixa llengua y p' el Rey de

Granada y qualque pich fp' el Rey de Fez; y en canvi s' usa-
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va '1 llatí y cl catal.-í per totes Ics coses peculiars, no sols de

Catalunya, sinó del reync de València, Balears, Sardenya, Sicí-

lia, y en totes les coses generals a tots els Kstats que componien
la Corona d' Arag«'), y per les relacions amb els reys infeels d'

Afria y Àsia y amb els altres reys y prínceps. Y així 'Is nostres

reys se comunicaven amb catal.1 dcveg ides amb el Papa, amb el

Rey de Sicilià, amb cl de l'Vance, amb cl SoUKI d' Egipte y son

Almirall, amb los I)uch§ de Clarcnsa, Borgonya y Berri, amb el

Seneschal d' Aquitínia; y quant dictaven Ordinacions per lo bon
regiment de llur Real Casa y Cort, les dictaven en catalí, y les

fórmules por escriure a n-cl Papa, cardenals, arquebisbes, bisbes,

reys, prínceps, etc. les tenien senyalades en catalrí; y les Corts

Catalanes o el Consell Ceneral de Catalunya no usaven per llurs

relacions csteriors altra llengua que la catalana y qualque pich

la llatina, enque 's dirigisscn a persones o corporacions de

llengua aragonesa o castellana, y cl Parlament de Calataynit per

dirigirse a n-el Rey de Castella, a n-En Fcrriin d' Antequera y
a corporacions aragoneses, ho va fer sempre en catald.

Això es lo que 's dedueix de la col•lecció diplomàtica d' En
BofaruU qu' En Menéndez Pidal aconsellava a n-els autors del

«Catecisme Catalanista» fuUctjar per aprcndrehi tot lo contrari de

lo qu' ella ensenya.

Y ara repetirem: i^l' ha fulletjada En Menéndez Pidal aqueixa

col•lecció? No 'ns hi cab dins cl carabassot qu' un home com ell

fassa això que fa. Si 1' ha fulletjada, no comjircnem com té cara

d' atribuirli unes coses que son tot lo contrari de la veritat; y si

no 1' ha fulletjada, encara ho comprenem manco que les hi atri-

buesca, y que, abans d' aconsellar a n-els altres d' estudiaria, no
don ell el cap devant passanthi una micoya la vista, que prou ho

ha mestcr.

C. Aragonensium rernm commentarii Hieron. Blanca^ Ca:-

sarangustano historico Regni auctore. 'Ztesarangusta:. Apud
Laurem^m Robles et Dida. MDXXCIIX.

No res, vegem si s<in dins ':ls Comentaris d' \\\\ IManca les

]•)roves de lo que diu \\n Menéndez Pidal.

Pot ésser (jue hi sicn, però no les hi hem sabudes trobar, por

més que nosaltres fulletjíírem amb gran esment tota 1' obra, y
llavò, per mes scguransa, comandrem a nostre bon amich y CO-

laborador y Ilorcljat poeta En Llorens Ribcr y Campins, clergue,

que la Jletgís do cap a cap, a veure si hi afinava res cle lo que
assegura En Menéndez Pidal que tal obra ensenya. En Riber ho

feu així, y tampoch no hi sabé trobar res de que'ls reys d^Aragó
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sols usassen el català dius Catalunya y que en llurs relacions

amb los reys infeels d' A/ricay Asta se servissen de /' espanyol

(castclld), j qii'' acjiiest s' iinposds dins la Corona dWlraf^ó.. reser-

vantse el català per les coses peculiars del comtat català. Y es bo

de veure que res d' això se troba dins els Comentaris d' l'Ln

Blanca perquè aquest se concreta sempre a parlar just d' Aragó
pròpiament dit y de les coses aragoneses, prcsindint de Cata-

lunya, de V'alència, de les Balears, de Sardenya, de Sicília y de

tots els demés Estats que constituicn la Confederació,

De manera qu' En Menéndc/ Pidal també s' es lluit per

aquest cayre.

lli ha que convenir qu' es un home... deliciós. Nosaltres li

estam agraidíssims, perquè practicant el consell que donava a

n-els autors del «Catecisme Catalanista», sense havernos d'atrafe-

gar cercant monuments de la nostra història per rebatre'l, just

anant a les col•leccions y comentaris aont ens enviava ell meteix,

n' hem tengut prou per posarlo amb evidència.

D. Però y les Corts Ganerals de la Confederació catalana—
aragonesa ^qidna llengua nsaven? equina hi parlaven els nostres

Reys?

En Menéndez Pidal assegura que hi parlaven Yespanyol, això

es, castellà, y cita per provarho les col•leccions diplomàtiques d'

En Capmany y d' En BofaruU y els Comentaris d' En Blanca. De
cap d' aquestes obres se dedueix res de lo qu' assegura En Me-
néndez Pidal; y, si no, que 'ns confonga citant noms y armes y
els documents aont consti.

Lo meritíssim Capmany va escriure «Practica y estilo de ce-

lebrar Cortes en el reino de Aragón, principado de Cataluíia y
reino de Valencià» (Madrid, 1821J, aont estudia magistralment

la vida d' aqueixes Corts; y se veu c'arament que a les privati-

ves d' Aragó s' usava '1 llatí o 1' aragonès, y a les de Catalunya

y València el catalí. Però y a les Corts General's, aont s' aple-

gaven els tres Estats y que 's solien tenir a Monsó ^'quina llen-

gua s' hi parlava.í* P'els Registres de processos de Corts de la Co-

rona d' Aragó, Reg. 7, foi ió. consta que en les de 1375 en Pere

IV feu la proposició o discurs de la Corona que diriem ara, en

catalí; y del Reg. 8, fol 36, consta igualmente que en les celebra-

des 1' any 1382 se va establir que '1 Rey fes la proposició en ca-

talà y que la contestació, que feu aquell any 1' infant En Martí,

fos en llengua aragonesa; y així se feu en les corts de 1388 se-

gons Reg. 9, fols 14 y 15? y seguí fentse lo meteix.

Prenim aquestes precioses clarícies del notable article que
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dcdicíí a n-això dalt Im Rcnaixensa de l8 de {rcner d' aquest any
cl nostre benvolgut aniich \' Angcl Aguiló, Ull del patriarca del

Renaixement, I). Marian, al col sia.

He manera que lampoch no es ver lo que assegura Ivn Me-
néndez Pitlal que 'Is nostres Keys usaven el castell.1 y no cl ca-

taKI dins les Corts de la Confederació Catalana-Araç^ontsa.

De manera qu' aquest senyor ha donada per certa una cosa,

y les proves que n' ha presentades o no proven res de lo que diu

o proven tot lo contrari.

Tot li siga en hora bona.

XII

La musa popular calalana ^dormi fins a n-el silgle XVI? jEs filla de la castellana^

jCom es que 's son perdudes casi iotes les nostres cansons populars anteriors a

n-ïl sitgle XV?

l•'n Mcncndcz Pidal, sens dubte per acreditarsc una volta

mes d' admirador de la robitstesa y glòries de la vella llengua

catalana, du a tal estrem la scua admiració, que, fundat en lo que

diu Kn MiLI (Obras, T. VI, p. I lO) que 'Is romansos castellans «co-

mensaren a ferse tradicionals dins Catalunya la derreria del sit-

gle XV y durant el segi.ient», sostén dins 1' article de 15 de de-

sembre que '1 «poble» cataUI, que «may havia compresa la freda

escola llemosina, sentint (sitgles XV y XVI) 1' alé inflamat d'

una literatura nacional, després d' una dormida tan llargaruda,

va concebre una poesia popular, rica y variada, com fins llavò

no n' havia tenguda. Aprengué de cor els romansos castellans, y
*ls-e repetia sens parar, com cczemplars admirables; de tal manera
que llavó, tot imitant llur metre y estil en llengua catalana, per

ennoblir la poesia pròpia, la reblia de mots castellans per donarli

aixi un ayre més heroych y capdalt». Y demunt líl Irriisi de dia

20 de gener arriba a dir que «els romansos bilingües», milg en cas-

tellà mitg en catalíí y per lo tant posteriors a n-el sitgle XV, «son

els més vells, els verament tradicionals y populars»; y qu' «els pu-

rament catalans, casi tots, entren en la jurisdicció del genre vul-

gar, y solen comcnsar com els romansos de cego...». jVaja, que no

valen un dobler de mach. «La dormida poesia popular catalana,

que'l rebumbori de les empreses meravelloses del ^lediterrani no

havia arribada a despertar, va reviure milagrosament amb 1' ale-

nada de la musa castellana, produint cansons adinirablesï. Això si

tenen bocins en castellà; si just son en catal.1, no valen mitja tre-

seta. Y dia 13 de febrer dalt el meteix Brusi va rebatre '1 clau,
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dient: «^Por que le molestarà al Sr. Massó la idea de que la mu-
sa popular catalana sea hija de la castellana»?... Ojalí pasen
pronto para los críticos catalanistas estos tiempos de apasiona-

mientc) est(.'rilizador. Los portugueses hace mas de niedio siglo

estaban poscídos, respecto de su romanccro, del mismo entu-
siasta autoctonismo del Sr. Massó...; por el adelanto de la eru-

diccion catalana, deseo vivamente que no haya muchos que
piensen conio cl.—Ksto se lograr.l cuando Mil,1 sea libro familiar

à la juvcntud estudiosa de Cataluna».

Fa malícia y ensemps rialles la curolla d' En Menéndez Pidal

de presentarse com a deixeble d' En Mil.l y cubert amb la seua

autoridat respcctabilíssima, precisament quant sostén tot lo con-
trari d* En MiL1; y això fa a n-el present cas.

Y si no, anemho a veure si, segons En Mila, dormia tant la

nostra musa popular, que no 's bategàs gens fins que 'ns invadi

la castellana a n-el sitgie XV^l, segons pretén el nostre con-
trincant.

En Mila troba les primeres manifestacions de la musa popu-
lar catalana a n-el sitgie XII (Obras, T. VI, Observ. sobre la poe-

sia pop. p. 55) citant la Llegenda de Sta. Fe d'• Agen y els

Planchs de St. Esteve y de Sta. Mana, que dona com anteriors

a n-el sitgie XIII. Qu' eczistía a-les-hores y sitgles enrera !a nos-

tra poesia popular ho hem demostrat dins el cap. VII, § 4, 5, 6

y 7, p. 277-326, fundats sovint en 1' autoridat d' En Mila. Allà

citam, entre altres, el fet que posa el meteix Mestre (ib. p. 59) d*

En Guillem de Bergada, que dins una canso diu que la farà amb
la meteixa tonada' d' una que 'n feu N' Ot de Moncada abans de
que 's comensís el doquer de Vich, acabat 1' any IO39. «Devers
la meteixa època (2.^ mitat del sitgie XII) se difundí la poesia na-

rrativa cavalleresca, que 's cantava p' el poble lo meteix que p'

els barons y a la qual com a n-e!s altres punts atribuim els pri-

mers gèrmens de las cansons tradicionals. Garau de Cabrera, ca-

talà, encarrega especialment a son joglar (Cabra) qu' aprenga

moltes narracions de cavalUería» (id. ib. p. Ç)2) que anomena

y posàrem (p. 304-308), y el renya fort ferm perquè no les

sab, lo qual indica que les havien de sebre tots els joglars. En
Girart de Calansó y En Bertran de P iris de Ruerga, de la metei-

xa 2^ mitat del XII, y el romans de Flamenca, del Xllí, feren al-

tres tantes de relacions de les cansons cavalleresques que corrien

p' els territoris de la nostra llengua, que formen segons vérem,

una pila de cent vuytanta quatre, coincidint en gran part tals

relacions. «No manco que les altres terres de llengua d' oc se

veya Catalunya reblida de joglars ambulants» (Milà ib. p. 62).
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A una festa que feu a Saragossa N' Anf<')S II 1' any 1 134 ja hi

havia joglars (Dcsclot, c. II, ap. Milíí, ib. Romanç, cat. Frelimi-

nares, p. 173 in nota); n' hi hagué a la coronació d' l'^n Ranión

Berenguer IV (id. ib. p. 1 74). Se conserva un document de N'

Anfós II, de 1' any 1 1 80 aont estableix que 'Is sarrains de Tor-

tosa no hngcn de tenir por forsa joglars o cantadores a les noces,

perquè sembla que '1 Hatle los ne feya tenir y pagar, tant si \o-

licn com si no volien (id. ib.). En fiuillem de Hcrgad.1 parla dels

scusjoç/ars y N' Iluch de Mataplana. A les Constitucions depau
y treva de 1234, fetes a Tarragona, posa'l rey en Jaume I que no

's pugen fer presents a joglars ni joglareses, a n-els quals priva la

familiriaridat amb dames y cavallers, però autorisa aquests per

tenirne un y donarli lo que vuUcn (id. ib. p. 1S5). En Muntaner
parla sovint de joglars qu' anaven amb 1' eczèrcit seu (id. ib.).

lüls Sínodos d' Urgell de 1 227 y 1364 priven els clergues d' es-

escoltar joglars (Vid. Villanueva, Viaje Literario, T. XI, p. 287,

333 et s., ap. Milí, ib. p. 176). L' Universidat de Lleyda T any
1300 prohibeix a n-els estudiants obsequiar els joglars fora de

certes diades (id. ib.). Els documents posteriors ens presenten

els joglars com a simples músichs. Tal volta qualcuna de les me-
lodies populars catalanes vé d' ells (id. ib. p. 1 77). < Es de creure

que la gent grossa anaren donant menor importància a Ics poe-

sies dels joglars, però '1 poble (prenent la paraula en lo sentit

més estret) devia conservar sos joglars cantadors y tal x'olta fe-

dors de poesies... Les poesies que 'Is joglars cantaven eren sens

dubte ja líriques y devotes, satíriques o amatòries, ja contarellcs

poètiques...» (id. ib.). Un dels medis amb-e que malavetjaven

agradar, era la recitació de cansons cavalleresques. Aludeix a

una partida En G. de Bergadíí. En Cerverí de Girona també re-

treu els héroes de les cansons, y diu que 'I Rey d' Aragó 'Is-e

contrapassa (id. ib. p. 1 78). En Aluntaner menciona qualque pich

Carlemany y Rotlíin, y escriu un .SVr;//t/ seguint el to del poema
de Gui de Nantull. Dins les narracions carlovíngies figuren noms
històrichs y geogríífichs de Catalunya. ^Oui sab si qualcuna d'

aquestes broll."! a n-el punt meteix que anomena o aprop.' (id. ib.

p. 79 C't s.). EI Sínodo de Lleyda de 132 1 proiiibeix les cansons

profanes dins iglcsies y cementiris. (V^illanuewT, Viaje Literària,

V. XVII. ap. Mild, ib. p. 183). En Pere IV conta dins sa Crònica

que 'Is rebetlos de València 'I feren ballar y li cantaven una can-

so: Mal aja qui s' en yrà
\
encara ni encara (Mil•l, ib. Ohserv.

sobre la p. pop. p. G8). Segons un còdich del sitgie XI\' (\'illa-

nueva, Viaje Lit. T. Vil, ap. Mihl, ib.), se malexetja que 'Is pele-

grins de Monserrat no cantassen cansons profanes, sinó piadoses,
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y per això compongucrcn el Virolay {Rosa plarent, Soleil de res-

plandor...). També se feren populars els consells morals del fa-

mós Vr. Anselm Turmeda, que foren escrits «lo mes de abril
j

temps de primavera gentil
|
noranta set trecents y mil

|
llavors

corrien» (id. ib. p. 7 1). Amb los Consells de Fra Anselm capllc-

vaven unes estrofes del Judicifinal. També data de Uavò '1 lli-

bret del Devot Pelegrí. Durant el sitgle XV tengué la musa po-

pular un gran tema; la mort del Príncep de Viana, que cantaren

En Fogassot y Kn (luillem Gibert, en les cansons del quals tras-

puen y llampeguen els accents d' angoixa y d' indignació de tot

un poble heroych (id. ib. p. "Jl, Jl). Dins un còdich d' un notari

de Perpinyí, de 1 397, se troben tres poemets verament popu-

lars, d' us supersticiós: son conjuracions (id. ib. Romanç, ('at.

Preliïn. p. 284). El valencià En Jaume Roig dins son Llibre de

les dones també parla de cansons del poble d' aquell temps
(id. ib. p. 185).

En resum: «de la derreria del sitgle XII tenim proves de
qu* Qczistía una poesia popular lírica, y en tenim moltes de que
continua en los sitgles posteriors. De la derreria del XIV y pri-

meria del XV posseïm una mostra de poesia lírica narrativa,

que en efecte durant aquests dos sitgles hagué d' arribar a son

apogeu» fid.ib. p. 200). (^;Ho sent, Sr. Menendez Pidal, vostè que
diu qu' estava tan adormida."^). A-n-aqueixa època «els joglars

degueren conservar fragments anteriors y compondre'n de no-

vells; tal volta prengueren temes d' altres paissos, y si no varen

treure les melodies eczistents, escamparen les principals mostres

de inúsica catalana.—-D' aqueixa època han d' ésser romases,

encare que amb tramudanses parcials, les cansons compostes en

metres distints del romans castellà o lo manco la tradició d*

aquests metres, com també alguns dels pochs vestigis histórichs

que no 's son abolits dins la nostra poesia» (id. ib. observ. sobre

la poes. pop. p, 81). «.. Tenim a Catalunya molts de romansets

d' hemistiquis de sis y de set sílabcs Cpoch comuns els primers

y estranys de tot els segons a la poesia popular narrativa cas-

tellana), monorrims de nou sílabes y altres combinacions d'hemis-

tiquis» com. c\s de sety cinch, vuyt y rinchy vuyt y sis, «deri-

vats segons sembla cert de la versificació dels poemes heroychs»

(id. ib. p. 79). Per consegüent han de pertenéixer a n-aqueixa

època (s. XIV y XV) o més enllà les qui duen aqueys metres,

com per eczemple: Dancellet (Romanç, cat., canc. rom. n. i. Milà,

Obras. r. VI), Lo Mariner (ib. h. 3), Los Presos de LUyda
(ib. n. 13); La filla del marxant (ib. n. 16), Los tres tambors

(ib. n. 22), Lo comte Arnau (ib. canc. histor. n. 36), La dama d'
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Arac^'ú {'\h. n. 37), y moltes d' altres, entro Ics quals lian de figu-

rar en primer terme La Porqnerohi y la canso de la sihil la que's

canta encara a Mallorca a les matines de Xadal: Lo jorn del Jo-
dici

I

serà /»' cl qui no hauràfet servia.—Jesiirrist rey univer-

sal^—llomo y ver Deu eternal—del cel vindrà per a jutjà
\ y a

cada-u lo just darà...

v-A n- el sitglc XVI correspon 1' introducció del romans
castell.i, que influí sens dubte no en la introducció sinó en la

major propagació del metre octosilàbich (Serafí). A n-el XVII
y a n-el passat (XVIII) corresponen les cansons de costums y
casi totes les rellíiiuics de la poesia històrica, la qual conserva
son cardcter genuí dins qualque composició relativa a la guerra

de 1' independència» (id. Romanç, rat. Prelim. p. 200).

Això es lo que ensenya En Milà sobre 1' història de la nostra

poesia popular. ç'Ouant ni aont digué may qu' aquesta poesia es-

tigués adormida durant I' edat mitja, fins qu' a n-el sitglc XVI
ens invadí la castellana? ^"Indiquen res de son ni de falta de vida
1' enfilall de clarícies precioses que retreu En Milí sobre Ms nos-

tres monuments poétichs populars desde '1 sitgle XII y sobre

Ms joglars, 1' eczistcncia dels quals no tendría esplicació sense tal

poesia.''

De manera que En Menéndez Pidal, sostén tot lo contrari d'

En Milà y se vol presentar com a deixeble feel d' ell y fundat

en les conclusions del gran Mestre. Però (jque se figura aqueix

senyor.'' ^'Oue 'ns ha presos per boigs y babaluets, que no sabem
En Milcl per ont para y que 'ns pot contar d' ell totes les coses

que li passin p' el cap, sense que li poguem apurar y atrapar els

seus embuys y habilidats incalificables.'^ Donchs 1' ha cmbarbada
de dalt-abaix.

Y ens parla d' apassionaments dels catalanistes, allí ont casi

tot quant escriu ell estd inspirat per un apassionament lerest

y sovint ranetjant en lo ridícul contra la nostra llengua y litera-

tura. Si 1' apassionament no 'I dominis, no seria arribat a 1' es-

trem d' assegurar que'ls romansos catalans bilingües son els m(5s

vells, els verament tradicionals y populars» y que «els purament
catalans casi tots entren dins la jurisdicció ne lo vulgar», que ja's

sab qu' es la degeneració de lo popular. jDc manera que dins la

nostra poesia popular no hi ha res que valga una treseta, en no
ésser aquelles cansons enlremesclades de castell.i y catal.1 per la

barb.lrie y 1' ignorància dels íjui les arrelaren dins Catalunya!

|AIlò es lo més vell que tcnini, y encara besemho y fasscnme gr.i-

cies a n-En Menéndez Pidal c[uc 'ns ho concedeix! V com tal xe-

lim-y-xclam de castellà y catalí per forsa ha d' ésser, lo més prest,
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del sitglc XVr, y cticara'n Menéndcz Pelayo dona per «segur»
«que cap d'ells se remunta més enlUí de la derreria del XVI y
fins-y-tot creu que ni ha ben pochs que siguen tan vells» (Aníul.
T. X, p. 250); així li resulta la cosa a n-Kn Mencntlez Pidal; així

li resulta provat que la nostra musa popular no's va desxondir
ni obrí boca fins que vengué la poesia castellana a n-el sitgle XVI
a treureli la son y a feria viure...

Sortides d'aquestes se refuten elles meteixcs: basta posaries
a la vergonya pública pel bon nom de \dLCw\\.\xx^ centralista y
per acreditar una volta més cl desapassiouauicnt amb que la

gent de Madrit ens tracten

Però, y de la originalidat de la nostra poesia popular ^que en
diu Kn Milà y Fontanals.^ ;Diu que siga filla de la castellana?

Vegemho:
- Dins les seues preciosíssimes Observacions sobre la poesia po-

pular (Obras, T. VI, p. iS, 79) diu: «A primera vista com que
liu paresca que la nostra poesia popular deu son origen a n els

romansos castellans, ja qu'aqueys, si bé en llenguatge corromput,
alternen indistintament amb los nostres provincials, y aduch
molts d'aquests estan bru fats de paraules de l'idioma nacional

(el castellà), y perquè tots usen l'assonant y qualcuns l'octosilab

y giros poètichs molt consemblants a n els de la poesia popular
castellana. No es difícil minvar la forsa d'aqueys emperons, adme-
tent de tot-d'una que a Catalunya's conserven romansos antichs

de Castella (V. el tres inclosos dins el nostre romanseret). L'in-

fluència dels meteys y més que tot el dcsitg de donar a les na-

rracions un ayre heroych y estrany, motivaren l'introducció

d'algunes paraules castellane.-í, lo qual es casi sempre accid'nital y
arbitrari y no constant en totes les versions d'una meteixa com-
posició (0, mentres que dins altres se perceben certs ressabis de
llengua francesa. Amb aquestes coses més tost s ha d'admetre'l
contacte y la mescla de dues poesies que la producció d' una per
r altra («;qu' ha sentit siular, Sr. Menéndez Pidal?*); y una cosa

semblant se poria notar dins els romansos castellans més antichs,

aont se troba qualque vastigi de llengua francesa o provensal,

sense que per això signen menys espanyols. La semblansa de

maneres y giros poètichs no es tanta que no s puga reduir bona

(i) Tan V'jr es això, que la que inclou en Mil.i baix del mim. 21 del seu

Koniancerdlo (O/nas, T. VI, p. 106) amb lo nom de La i-udlía de D. GuilUnno^

que la posa amb molles de paraules casiellanes, se conserva a Mallorca y fa molis

d'anys que la tenim reculida, sense mt% castel/artJiks que atlos j cavallo, y amb lo

nom de La Porqncrola. I-.0 meteix siicceix amb altres que posa En Mila. plenes

de mots castellans, que aquí les conservam sense cap.
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part d'ella a Ics analoí^ics comunes del í^enrc; l'assonant havia

de néixer allà com aquí del sistema vell de versificació monorri-

ma, y l'octosilab, si no es tan essencial a la frase catalana com a

la castellana, en cap de les maneres repugna a n-aquella, eczistint

de l'època provensal alguns versos amb l'ayre y briu de les nos-

tres rcdoudillts (gloses) nacionals. iMidcmcs, tenim a Catalimya

molts de romansets d'hemistiquis de sis y de set sílabes (poch

comuns els primers y estranys de tot els segons a la poesia po-

pular narrativa castellana), monorrims de nou sílabes y altres

combinacions d'hemistiquis, derivades segons totes les probabili-

dats de la versificaci() dels poemes heroychs y de les que no està

gayre lluny la del Mal liaja qui s'cn irà
\
eucara ni encara d'En

Pere IV. Hi ha que notar que, com en temps d'En Guillem de
Bergadà y d'aquei.\ monarca, s'anomena canso \.o\s\ poesia can-

tada y tradicional, reservantse el nom de romans (ronianso) p'els

plechs que 'Is cegos venen a n-els capdecantons. Sobre tot, dins

les nostres composicions populars s'hi respira sens dubte l'ayre

provincial, y, sense qu'estiguen massa carregades de modismes

y giros locals, duen el demble y maneres de dir pròpies y distin-

tives de l'idioma a ne que pertanyen. —L'ayre provincial y cl

caràcter del país animen també sa música, es el dir, els tons y
melodies que 'Is acompanyen, y elles totes solcs, quant no hi ha-

gués altra prova, la nos darien completa de l'eczistència d'una
poesia original e indígena...»

Mudà gens de parer el gran Mestre després í1' haver escrit

ai.xò.'' Si acas havia d' ésser en los Prcli)ninars que preparava per

una nova edició del Romancerillo y que figuren dins cl meteix

tom VI de ses Obres. Vetaquí lo que hi escriu (p. 198) «eczami-

nant» «l'indigenisme o originalidat de les nostres cansons»: es

un «punt sobre'l qual nos guardarem d'aventurar un judici defini-

tiu abans d'haver comparades les poesies dels diferents pobles

neollatins. De tot d' una pot assegurarse que l'indigenisme de les

nostres cansons es menys general de lo que a primera vista sem-
bla. El qui ficsa l'atenció en la poesia del seu pais, sense atendre

a les dels altres, troba que les idees, els sentiments, la versificació

y el llenguatge s'avenen ferm amb lo qu'ha observat de la scua

gent, y no recorda que hi ha coses cjue s'avenen amb tots els

homes, altres amb moltes de nacions y algunes amb els pobles

d'igual procedència y de costums y llengua semblants De mane-
ra que dins la nostra poesia hi ha coses que son catalanes, però

no esclusivament catalanes. Nos pot duptar (jue hi ha cansons

nostres que nos son vengudes de terra endins d'Espanya y d'allà

dessà les muntanyes que'ns ne separen, y no val contra d'això
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tal o qual variant mes escaycnt que's not dins les nostres ver-

sions. N'hi ha d'altres que no duen proves intrínseques d'a(]uella

procedència y se troben tan escampades dins altres pobles, íjue

seria temerari sostenir, sense una raó especial, que tots les apren-

j^ueren de nosaltres. Pero'n queden no poques, sobie tot entre

les històriíjues y les de costums, l'origen català de les quals es

indisputable, no obstant qualque mot castellà o francès que hi

aficaven els cantadors per l'hàbit contret recitant les d'orií^en

foraster y que hu feyen per donar a les contarelles cert color

heroych y estrany. Major indigenisme ofereixen, a n-el parèixer,

els tons o ayres de música que la lletra de les cansons...»

jOuina diferència d'Hn Milà a n-Kn Mencnde?, Pidal en la ma-
nera de tractar les qüestions! ;Que n'hi ha de trenques de mestre

a deixeble!

^Diu res En Milà que s'assembl ni s'acost de cent llegues a

les tesses absolutes que fa amb tan poch de mirament E!n Mencn-
dez Pidal? ;Aont diu aquell que la poesia popular catalana dor-

mís fins a n-el sitgle XVI y que siga filla de la castellanar En
lloch; y si no, que'ns captur el catedràtich-acadèmich amb una
cita del gran Mestre. ^Que aquest diu que «la poesia popular de
portuguesos y catalans forma sols dues ramificacions particulars

de la espanyola»? Esta clar que la poesia popular catalana es

espanyola, tan espanyola com la castellana. Nasqué y va viure y
viu de la llecor espanyola, però no de la castellana. ^Que es una

ramificació de V espaiiyolar Sí, senyor, just la castellana,, que es

una de les tres ramificacions. Sí, home, sí: té tres grans rames o

branques la poesia popular espanyola: la catalana, la castellana,

Và. portuguesa. jQue la catalana ademés de la llecor espanyola en

té de fora d' Espanya, com les seues altres germanes del migdia

de Erance, de l'antiga nacionalidat occitànica? Ja hu crech que

sí! Y no som nosaltres que''ns ho hàgem tret del cap. Basta co-

neixeria qualque poch y tenir una mica de nas y veurehi en la

matèria gayre més de dos ditets lluny; just això basta per conèi-

xer que la nostra poesia popular es així com deym. . Sí, Sr. Me-

néndez Pidal, «la poesia popular catalana, molt més original que

la portuguesa, posseix un nombre considerable de cansons no-

vel•lesques y de costums que son del tot indígenes y locals, y al-

tres que tenen més analogia amb les de Provensa y Nort d' Itàlia

que amb les de Castella»..

Suposam que hu sab qui es que hu diu tot això. Ja hu sab que

no es cap catalanista eczaltat, víctima dels apassionaments que

vostè desitja tant que desaparesquen de dins Catalunya. Bé hu

ha de sebre que es el gran Menéndez Pelayo qui ha escrit.-s
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aquestes termin.intíssinies paraules dins VAdvertència Prcliniiuay

a n-els Romansos iasícUans tradicio)ials a Catalunya del T. X
de la sevia Antolo(:;ia de Poctas Líricos Castc/Zanos, p. 249. Y tliu

més encara el gran crítich (Antol. T. II, p. xxx): cEls (romansos)

de contengut no històrich, els cavallereschs y d'aventures y tra-

gèdies domestiques son sens dubte els typs més vells y més purs

de la canso popular dins Europa . Tals temes y fonts d'inspira-

ció son de tots els pobles, y no son en rigor de cap. Lo meteix

else trobam a Servia y a Bulgària que a n-el Piamont o a Breta-

nya o a Catalunya...»

No, Sr. Menòndez Pidal, ni Kn Milà ni \í\\ Mcncndez Pelayo

tenen el mal gust de vostè de fer sinònims casíillà y l'Spanyol;

per anomenar la llengua castellana, no diuen, com vostè. I' cs/^a-

7iyoI, s\x\o i I castellà. Per això l'espressió d' En Milà de que la

nastra poesia popular es una raniijicació de r espanyola, no té ni

pot tenir la significació que vostè li dona No vol dir més que lo

que diu: que la poesia catalana es espanyola, y això ho dcym
tots... fora'ls centralistes, tan amichs, tan bons puntals de V uni-

tat nacional, que la volen fer y mantenir escapsant d' Espanya

y esveint hi la vida de les regions de llengua catalana, vida tan

gloriosa y polent y tan nacional com may ho puga ésser la cas-

tellana.

De manera que ni En Milà ni En Menéndez Pelayo diuen

que la nostra poesia popular s(i^a filla de la castellana. N'estan

ben lluny de sostenir tal doyada. En Menéndez Pelayo, ademés
de lo que li hem traduit, que ja es prou terminant, afegeix (ib.

T. X, p 252) que les paraules castellanes aficades dins algunes de

les nostres cansons «s'han de prendre com a sintonia d'influèn-

cia, però no derivació... D'aquestes cansons, genuïnament cata

lanes, no'n parlam ara: tenen un segell peculiar qu'atura de con-

fondreles amb los romansos castellans, per esforreyats que's pre-

sentin ..» (;Que hu sent, Sr. Menéndez Pidal.^ ;No es ver que

canta ben clar y llampant aquest rossinyol?)

De manera que les tesses d'En Menéndez Pidal sobre la dor-

niida fercsta de la nostra musa popular, que no's batega fins tjue

vengué a desxondirla a n-el sitgle XVI la castellana, y allò altra

de (^ue aquella es filla d'aciuesta, no hi ha ningú que hailiga més
qu'ICn Menéndez Pidal, y no hi haurà ningú que li fassa costat, en

\\<j ésser els cent/alistes deixats de la mà de Deu que's posen a

brufar )' a treure foch p'els quixals en sentir res que fassa gens

d'olor de catalanista.

Però ;y lo dels romansos del Cid qu' En Menéndez Pidal ens

conta dins l'article de 15 de desembre «que lo poble català»



— 549 -

els-c «va rebre a n-el sitglc XVI y encara els e repeteix amb relli-

giosa fidclidat», y que «a n-el meteix sitgle XII copia'ls càntichs

castellans» sobre'l meteix Cid? Peguemhi una ullada, comensant

per això derrer, y trascrivint lo que'n diu Kn Milà (Obras T. VI,

Obscrv. soòrr la pocs. pop. p. 52):

«Hi ha també una catisó del Cid o millor dit un fragment que

s'ha de creure compost a Catalunya, ja en raó del ni^uscrit

aont se troba (del monestir de Ripoll), ya per la menció inne-

cessària que fa de l'host de Lleyda, ya principalmedt p'el sentit

de terra de tnoros .. que's dona a la paraula Hispània, segons

usansa de Catalunya, y p'els títols honorífichs que s'hi donen a

n-el Comte de Barcelona, inoportuns a n el parèixer dins una

canso aont tracten de celebrar son inimich... No sols la celebridat

general del Cid, com a campió dels cristians, la qual era tanta

que es mencionada la seua mort dins un cronicó del migdia de

France, sinó també y sobre tot el casament d' En Ramon Beren-

guer III amb Na Maria Ruderich (segons totes les apariències filla

de Rodrigo de Vivar, Vid. Bofarull, Cond. II) ens espliquen com
compongueren a Catalunya una ca7isò a n-el Cid.— Sobre tot, la

creym en part resum y en part traducció d' una altra poesia més
popular, provablement castellana...» —Això es lo que diu En Mi-

là. Però vé En Menéndez Pidal, y dona per cert que tal canso

llatina es una còpia o traducció d'una castellana, y que fonch el

poble que la copià o traduí en llatí, allà ont ja feya sitgles que ni

parlava llatí ni T entenia Si això fos estat obra del poble y no de

qualque monjo dins la soledat del claustre, en lloch de posaria en

llatí, l'hauria posada en català. Ai.xò dicta'l bon sentit, això era

lo natural, però En Menéndez Pidal per motiu de \apassionament

anticatalanista que'l fa anar a la tortella, no hu ha vist, y diu lo

que diu.

^Que a n-el sitgle XVI* el poble català» «va rebre 'Is romansos

del Cid»? En Menéndez Pidal no s' es cuydat de presentar cap pro-

va d'això. Si 's figura que just perquè ell ho diu, hem d'acalar el

cap, sense veure proves, —va ben errat Fa moltíssim de temps

que passaren, gràcies a Deu, el temps del niagister dixit. Y no

sols no ha presentada cap prova de que'l poble català fes tal re-

buda a n-el sitgle xvi, sinó que tampoch n'ha presentada cap de

que la fes més tart ni de que 1' haja feta encara ni de que repetes-

ca avuy amb fidclidat relligiosa ni irrelligiosa tals romansos...

jVaja, Sr. Menéndez Pidal, a veure si 'ns ho diu per quin endret

de Cíitaluuya caplleven? ;aont es que les ha sentits ningú?... Es

ver qu' En Milà (ib Romancerillo, p. iii) diu que'l romans de

St. Pere de Cardena se conserva tradicionalment a Barcelona. Lo
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cert es cjuc'! Mestre no l'afica dins cl seu Rouianccrillo. Hem de

creure que M sentiria a qualcú, pcro deguc ésser de tal manera

que no s'atreví a incloure'l en la seua col•lecció. Sobre tot, a

Barcelona fa molts de sitgles que hi viuen castellans, y aquests el

poren haver conservat entre ells. Lo que falta provar que 'I pohlc

català el conserfni'l rcpetesca ni l'haja dit may. Proves, Sr. Me-

ncndez Pidal, y no afirmacions gratuïtes, que, ens crega, no passen

per la nostra duana; y, si'n passa cap, tot d'una quc'ns ne te-

mem, ja l'hem capturada.

Ara''ns manca aclarir un punt Si a n-cl sitj^lc Xll ja corrien

tantes cansons cavalleresques per les terres llen^Mdocianes, per

tot aqui ont se parlava la nostra llenfrua, com ho demostren

aquelles relacions que'n fan En Garau Pons de Cabrera, l•Ln Gi-

rard de Calanzó y Kn Bertran de Paris de Ruerí^a d'aquell sitgle

y el Romans de FUiDunca del Xlll, y hi aludei.xen sovint la major

part dels trobadors; si, com vérem més amunt (p. 304-307), consta

1 eczistència de cent vuytanta quatre temes de cansons que co-

rrien durant els sitgles XII y XIII dins els territoris de la nostra

llengua, que, si no li perteneixien tots. hi ha que convenir que li

havien de pertenèixer la major part, ja que no hi ha cap motiu

fundat pci' negarloshi; si la meteixa literatura castellana, no

consta en lloch que durant els sitgles .XI I y XIII tengucs ni d'un

bon tros tal multitut de narracions poètiques;—;com s'csplica

que no'ns quedi res pus que la recordan.sa d'aquell tresor in-

mens? ;Com s'esplica que no tenguem cansons dels Guifres, Ta-

llaferros, Horrells y Berenguersr ni dels nostres grans reys Peres,

Jaumes y Anfosos. ni de les grans gestes de la reconquista a

n-el continent y a les illes y de les fetes heroyques de Sicilià,

N.àpols, Sardenya y Orient?

Ks ver que no'n tenim de cansons de cap d'aquestes gl•'^ries

altíssimes; però ;vol dir això que no se'n hi componguessen y
que no se'n hi cantassen.''

El fet de cpie no'n romanga cap u(í vol dir cjue no n'hi haja

hagudes may. Pot ésser molt bé cjue n'hi hagués a betzef y que

se sien perdudes; y es lo provable que succeís així. Y no deym
aÍN.~) a la bebetlana: el gran Milà acaba els seus Preliminars

a son Romancerillo, tantes voltes citats, amb aquestes pa-

raules, ben significatives: "Per apreciar lo que deu ésser estada

la poesia popular catalana, no s'ha d'atendre tan sols a la

que eczisteix (y això-)'-tot encara no esta completament re-

plegat), sinó a lo que se deu ésser perdut y perdut per a sempre»

(ib. p. 202).

Vegem si'n té cap d'esplicació aqueix fet de la pèrdua y
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esveiment de les nostres primitives cansons populars. I/esplica-

ció la ntjs donarà lo succeit anih les castellanes.

^De quina època sons els roinansos castellans que constituei-

xen una de les literatures èpiques nacionals més polents y més
notables del mon?

Kl 1*. Sarmiento dins ses «Memorias para la historia de la

poesia y poetas espanoles», escrites abans de 1748 y publicades

l'any 1775 (ap. Milà, Ohras, T. VII, p. 16 et ss.) sostén que'ls

romansos castellans «como hoy se leen se habràn compuesto en

los últimos del siglo XV, ó por mejor decir, en este tiempo se

habran alterado, reformado, anadido los que acaso se conservaban

ya alterados entonces, procurando remedar el estilo antiguo».

D. Agustí Duran dins son preciós estudi preliminar del Ro-'

mancero (edic. Rivadeneira) sostén que 'Is romansos mes vells que

queden, no son anteriors a n el sitgle XV (ap. Mila, ib. p. 40); que

dels de segona cpoca^ de typ arabich espanyol, no n'hi ha cap

que li sembl anterior a n el sitgie XV (Observ. gener. p. XLIV);

que pot presumirse y casi assegurarse que de la primitiva època

tradicional, antes del XVI, no nos queden romansos amb llur re-

dacció primitiva (ib. p XLí); que no es possible ficsar el temps

que comensaren els romansos vells tradicionals, però se pot

assegurar que acabaren a mitjan sitgie XVI. Fins llavó no tenim

notícia que se'n fossen escrits sinó els pochs accidentalment in-

closos dins el Cancionero general (ib.); y que durant els sitgles XVI

y XVII s'escrigueren la major part dels romansos del Cid y els

ennio7íscaís, q\it no 's varen estendre gayre dins el poble; però

qu'aixi meteix n'hi ha que's remunten a n-el silgle XV y XVI (ib).

El mestre Milà dins el seu Prologo pat a un Romancero Gene-

ral (Obras.T V, p. 573) diu que «poquíssims» dels romansos

castellans «primitius» «tal volia ascendeixen a n el sitgie XlV,

però casi tots corresponen a la centúria següent, y n'hi ha que

varen néixer després del 1500»; y que n'hi ha molts del XVI. Y
dins una afegitó a la seua obra caporal Poesia heróico-pt'pnlar Cas-

tellana (Obras, T. VJI, p. 480) diu que tothom regoneix gene-

ralment «que tots els romansos vells conservats... en Wwx forma
actual... son dels sitgles XV o XVi; y dins ses Observ. sobre la

poes.pop. (T. VI, p. 47) sostén que'l major nombre dels roman-

sos castellans y els n^illors son de la derreria del sitgie XVI y
principis del XVII, y que foren obra dels literats, que imitaren cl

genre popular.

Kl gran Menéndez Pelayo dins la seua notabilíssima Antolo-

gia, tantes voltes retreta, (T. II, p. XXX) diu en rudes: «No hay

ramances primitives, ni hasta la fecha los ha descubierto nadie:
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los vicjos son del ú^o XV, (jue es vejez muy relativa», «...Rl siglo

XV, en sus poslrinierías, crea la admirable sèrie de roniances

froutcrizos...* (id. ib. T. M, p. Vi). «Cierto es que casi todos los

roniances que lUniainos viejos adijuirieron en el siglo XV la for-

ma en que hoy los vemos ó una mu)- pròxima a ella ..» ^id. ib.

T. V. p. XVII).

De manera que del gran cabal de poesia popular que tenia'l

castellà abans del sitgle XV, no'n queda casi res; casi tot ses fet

nial be.

çl'er que es que .suïn auat.s a retreure tot aixo arai- X'eulassi:

i.i la literatura castellana hagués tenguda 1 inmensa desgracia de

peidre els romansos escrits durant els sitgles XV, XVI y XVII y
els retocats aleshores, així com va perdre'ls d'època anterior,

seria romasa sense literatura èpica popular, sense romansos. Això
es evid nt de tota evidència jV com va ésser que no'ls-e va

perdre? lísta clar, perquè la primeria del sitgle .XVI s'imprimiïen

els primitius (Milà, ObraSy T. VI, p. 49) y més envant els altres

dixf com anaven brollant. Així se conservà aquella riquesa es

tupenda de poesia popular, casi tota posterior a n el sitgle XIV.

Ara bé, ;com no succeí això meteix a Catalunya y demés te-

rritoris de la nostra llengua? Es naturalíssim que no succeís. A
n-el s'tgle x\l s'inicià de bon deveres l' influència castellana entre

nosaltres; a poch poch se anava deixant y arreconant y rebutjant

tot lo català; els escriptors, ara un suara l'altre, abandonaven
l'us de la nostra llengua; la nostra literatura s'amagria y se des-

sustava de cada dia, fins a romandre ben promte just amb la pell

y els ossos ^A ne qui li havia de passar p'el carabassot de re-

plegar y d'imprimir les nostres cansons velles^ mangeret predilec-

te de pagesos y menestrals, alia ont la gent polida, la gent de

lletres s'entregava en cos y en cordes a n-el castellà? De manera
que el no replegar tals cansons ni imprmiirles, sinó el despreciar-

les y deixar que's perdessen y s'abolissen entre la gent baixa,

era lo natural y forsat que succeís. Y per altra part, ^nò es evi-

dent que lo meteix hauria succeit amb les cansons populars

castellanes, si el predomini que cobrà a-les-hores lo castellà dins

la monarquia espanyola, l'hagués cobrat el català?

Vetaquí, donchs, com s'esplica que's sien perdudes les nos-

tres primitives cansons populars, tantíssimes com en teníem ja a

n-el sitgle XI i; vetaquí com se comprèn que la major part de les

qne tenim sigucn del sitgle XV ensa, y (jue n tenguem tan poques

d'aqueix sigle enllà, qu'es eczactament lo que succeix a la metei-

xa literatura castellana.
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Altres ineczactituts y errades ha comeses ICn Menen lez Pidal

referents a la nostra poesia popular que poriem refutar y espoltrir.

Com ja li hem rcfutacics y espoltrides les principals y 1 ijCosa s'

es allarg.ida més de lo que crèyem, ja n'hi hauríl prou per aques-

ta vegada.

Per la meteixa raó y perquè no afecten directament a n-el

nostre objecte li passarem per alt els altres desbarats y orradeí

qu' enfloci: ^) sobre que ^Is catalanistes volen viure tancats dins

ca-seua y no einpatxarse gens de lo que passa per de/ora; quant
es tpt lo contrari, que volen tenir conte a tot lo que fan les al-

tres nacions y aprofitarsen per avensar sempre cap cnvant, però
sense rompre ni perdre may de vista la tradició;— ^) que /' Estat
espanyol no ha de concedir /' us oficial de les llengües regionals

perquè ha de mirar per la necessària unidat; lo qual queda desfet

y espoltrit dins el capítol primer y segon d' aquest 'estudi;— ^) y
que i' Estat no es inimich de la llengua catalana; ergo en serà

amich... com Pln Ménéndez Pidal es admirador de les seues glò-

riesy robustesa; y d' amichs y d' admiradors d' aquesta encar-

nadura Deu en guart tota criatura nada.

Lo únich acceptable de I' article del catedratich acadèmich
es. el parraf derrer, aont diu que «1' P^stat^ lluny de malavetjar la

mort del català, deu haver de promoure son estudi» «fondo y
científich dins 1' Universidat»; y uneix la seua veu a la del meri-

tíssim Dr. Rubió y Lluch, glòria de la Càtedra espanyola y de
les Lletres catalanes, y de 1' escels Menendez Pelayo, el gran n:-

gionaliïta de totes les regions espanyoles, com. 1' anomena lo

sapientíssim Dr. Torres y Bages, que demanen que «la llengua y
literatura catalana, com la galayca-portuguesa» tenguen «càte-

dres especials per llur estudi a Barcelona y Santiago».

jEn nom de Deu que porem dir del nostre contrincant:—
jAquest home parla bé!— ilTem hagut de dir y repetir tantes de
vegades que no endevinava, que estava fora de la raò y de la

veritat, qu' ara que li porem alabar nna cosa, ho feym amb tota

la nostra anima!

[Sobre tot, encara n' ha sabut aqueix home! Després de tants

de desbarats, n' ha dita una d' ax-enguda y d' encertada, y amb
ella ha posat punt. \ aja, n' ha sabut.

No res; que la hi vegem aviat la càtedra de llengua y litera-

tura catalana a 1' Universidat de Barcelona. Amen.
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XIII

Conclusió

Se 'n de lueixjn dol pivse U csLii.li un cnlllall ben llar^.irut

d'^* co iseciicn-ries contra 'n M-'ncn Icz Pidal. La regonegtida illus-

traci') dels lectors ens escusa dj Wtrne la llist i. Il-'m presentades

les proves y a luideí les raons qu' hem cregudes del cas en de-

fensi de la nostra llcn;T;ua y literatura y contra 1' envestida del

cat'ídr.itich acadèniich. l•lls lectors dirín si conclouen, si proven,

si demostren; ells dir.ln si 'n queda cap en pou de les tesses es-

tranyes y temeràries de tal home.
Nosaltres creym haverleshi refutades y desfetes totes fins a

la derrera ev.'dòncia Y els hi hem rebatudes y espoltrides amb
tota la nostra forsa, no per odi ni mda voluntat que li tengucm,

que no n' hi tenim gens, sinó perquè 'ns hi obligaven 1' amor y
entusiasm-' que la nostra llengua y literatura 'ns inspirei y ens

ablamen el cor; y nos seriem considerats uns traydors y uns co-

varts, indignes del respecte y consideració dels nostres compa-
tricis, si no f3ssem sortits a defensar tan santa causa.

Y que const una volta més lo que diguérem quant comensà-
vem: rio es p' el pler ni amb l'objectede combatre un home com
En Menéndez Pidal, qu'hem escrites planes y més planes, consul*-

tant centenars de llibres, fentnos cloquctjar el cap y buydantnos
el cervell jier espay de vuyt m:sos. lis per la nostra cstimadís-

sima llengua catalana qu' hem fet tot això, y estam disposts a

fer altre tant y més, sempre que hu creguem necessari o conve-

nient. No, no hem escrites tantíssimes de planes per delitar ni

ofendre 'n Menéndez Pidal, sinó per defensar, enaltir y eczaltar

la nostra llengua, aprofitant 1' avinentesa que 'ns oferia el cate-

dr.ltich acadcmich, quv: doníí amb la seua envestida actualidat es-

pacial a les questioas que afecten a la constitució, restauració y
depuració de la llengua citalin i. Hiix d' aquest punt de vista els

entusiastes de la nostra Ucncjua han d' agrair coralment a n- Kn
.Menéndez Pidal 1' article de 1 5 de decembrc p' el bé que 'ns n'

ha resultat, sensa qu' ell s' ho proposis, com se suposa. Nosal-

tres especialment li estam agraidíssims perquè ell es estat causa

de qu' estu li.lssem més a fon lo una partida de qüestions lingiiís-

tiqu 's que 'ns interessen prou, y es[)oram que 'Is colaboradors

de! DirriúHiiri y altres se n' han d' aprofitar, y de tot ha de per-

venir un be real y positiu (jÜeu __fasse que siga tan gros y tras-

ccndent com desiljam!) per la llengua y per 1' Obra del Diccio-

nari. jDeu ho fassa! Amén.
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A n-e!s nostros suscriptors y colaboradors els-e demanam
de boa cor que'ns perdonin lo molt que Ms hem Trts esperar, rc-

trassant mesos y mesos la sortida del Bollcti. Si haguéssem pre-

vist que la cosa s' havia d' allargar tant, hauríem pres un altre

camí. Com ens ne temérem, ja no hi fórem a temps. Creym que
'Is nostres amidis ens ho perdonaran considerant que, si hem fet

lo qu' hem fet, es estat just per 1' amor a la llengua nostra y el

desitg d' enaltiria y glorificaria.

Lo que sí demanam de bon cor y per amor de Deu y de Ma-
ria Santisima y de la llengua catalana a n-els nostres amichs y
colaboradors, que 's ficsin bé en les coses que deym, sobre tot,

referent a la sintacsis; que se 'n penetrin bé, y, si troben que son

fundades, que les observin d' avuy endevant, y que comens de

bon de \eres la restauració y depuració de la nostra llengua es-

timadíssima.

Sobre tot, ja n' hi haurà prou per aquesta vegada,

ADVERTÈNCIA FINAL

Per motiu de la pressa amb-e qu' hem hagut d' escriure y d'

estampar aquest estudi, ens hi resulten alguns buyts que no afec-

ten a la refutació, sinó a n-el diferents aspectes que presenta 1'

estudi de la llengua catalana y que 'Is lectors ja tendr.in en con-

te. Així, per eczemple, no inclouem dins la llista de terminacions

de verbs catalans (pag. 452, 453) els acabats en cixere: cn'i.vere,

néix'ere, meréixere, pareixeré, pertenéixere, usats a St. Feliu de

Guíxols, Palamós, Palafrugell, La Bisbal, Peralada, Agullana, y
suposam que en tot 1' Ampurdà.

Dins la pag. 520 calificam de nefant y afrontés V esclavatge

que n' hi ha que fan sofrir a la nos'.ra llengua despullantla de la

seua sintacsis y endogalantla dins l.i castellana. Ja advertírem

llavò que lo nefant y afrontòs no era la sintacsis castell na, sinó el

sometrehi la nostra llengua; y ara hem de fer constar que tal ne-

fandesa y afronta son ]Durament d' orde literari, no d' orde mo-

ra'. Es precís posar les coses ben clares, ja que n' hi ha tants que

son massa afectats de treureles de pollaguera.

També 'ns resulta dms aquest estudi qualque distracció de

posar una paraula per 1' altra, com dins la plana 409, retxa 36,

aont posarem el català aragonès, essent així qu* havia d' ésser

el castellà aragonès.

Aont en sufrírem una de distracció més grossa, fonch dins

la plana 444, parlant del diftonchs, que diguérem que en catald
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la xocal predominant no hi va may derrera, en no esscr dins els

pochs que hi ha en na, ne. l•Ins p.issd per alt un' altra cscepció:

sempre que derrera un diftonch s' aticaun' altra vocal, la vocal

jlnixa deixa de formar dittonch amb la de devant per formarne

amb la de derrera, y així la predominant va derrera: v. gr. nov-

re\v.t, noY-novEt, w -a\ eí, pov -povEt, nw-nivEt, pbx-peviJ, pa/.\v-

pa/aii-t.

Llavò hi ha 1' enfilall de distraccions dels caixistes, forts sem-

pre a no posar les lletres cjue pertoquen, y les distraccions de

moltes de lletres que devegades no han pensat a senyarse dalt

cl paper o no més les ha llegut senyars'hi una mica. Així es que

a la pííg. 220, retxa 35 y 3Ó, diu absmc, y ha de dir abisme; y dins

la 224, retxa 33, diu desaria y ha de dir desfaria: se menjaren

la r De fetxides així n-hi-ha un gros que fer.

. Nores, lectors benvolguts, perdonaules totes y corrctgiules

vosaltres meteys, per amor de Deu y la veneranda y estima-

díssima llengua catalana, que promte xegcm reynar com a reyna

y senyora dins tots els seus dominis, sense opressions ni escla-

vatges de cap classe, així com demanam a Deu y a tots els sants

del cel. Amen.

Antoni M.'* Alcover, Prk.

Ciutat de Mallorca, 30 d' a^rost de 1903.
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